Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 28.10.2017 hos Dansk Revision.

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Eva Bang Rasmussen (ER)
Frands Agersnap (FA)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Gennemgang af
sidste referat og
godkendelse af det.

Ang. Gaver til medlemmer.
Medlemsdata sendes til Loni, som
administrerer dette.
Der medsendes også bestyrelsens
beslutning om kriterier for gaver til
medlemmer:
” Medlemmers Runde fødselsdage er det
vi kan forholde os til, da datoerne er en
del af de data vi har på det enkelte
medlem.
Runde fødselsdage er:
20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 65 – 70 – 75 –
80 – 85 - ?
Loni holdes opdateret m.h.t medlemmer
og deres data

Ansvarlig:

Deadline:

CG

Nu.

ER

10. dec.

Bestyrelsen mener en gave af en værdi
på ca. kr. 300,00 er passende.
Øvrige mærkedage kan vi ikke
administrerer, og hvis medlemmer har
kendskab til sådanne, må det være op til
de enkelte grupper at lave indsamlinger
hertil.”
Ingen yderligere bemærkninger.
Holdtræning efterår

4/11 afholdes 1. & 2. prøver
Samme dag afsluttes kursusholdene
Flere instruktører har nævnt at de har for
mange hold og ønsker at indskrænke.
Bestyrelsen indkalder til møde med alle
instruktører for at få fastlagt hvilke
instruktører vi har, samt hvilket niveau de
ønsker. Ligeledes om vi har andre emner
til instruktører.
Mødet forsøges afholdt d. 25/11
Herefter må vi tilpasse vores
kursistaktiviteter hertil.
På dette møde skak det også afklares,
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hvorledes overgangen kan blive fra at
være Holdtræner til at blive en del af de
selvstændige medlemmer i skoven, og /
eller på et konkurrecehold.
Økonomi
Vi følger budgettet stort set, dog halter
indtægterne for kursusdelen en lille smule
efter.
Vi er p.t. 42 medlemmer
Træningsveste og
træningstøj

Veste.
Vil være klar til at overdrage til de bestilte
inden for 1 uges tid fra d.d.
Andet ”klubtøj”, David kontaktes for en
ordning.

RL

Arbejdsdag

Evnt. arbejdsdag sammen med
Instruktørmødet.
Tommy og Jesper kontaktes inden
medlemmer indkaldes.
Punkter b.la.
• Grene beskæres
• Lys – træningsplads
Lys – mellem skure
• Rengøring
• Flagstang

FB
Var det
din?

10. dec.

Formandsmøde 21/11

Priotering af arrangementsønsker:
1. Unghundekonkurrence
2. Bystævne for Unghunde
3. Patrulje oprykning
4. Kriminal oprykning.
Undersøges om det er muligt at afholde
arrangementet i Tirstrup.

PJ

Mødet

Emner fra træningsleder Allan Jørgensen

Ny skribent til PH-bladet
Tovholder bliver Eva, som sørger for
uddelegering af indlæg til Politihunden.
Håber alle PH-medlemmer byder ind.

ER

Ny WEB-master.
Der forespørges om vi har et medlem der
brænder for dette.
David kontaktes for om vor hjemmeside
kan opdateres, således overskueligheden
optimeres.

PJ

PJ

Uge 44
1. dec.

2017

Andre foreninger indbydes til at deltage i
Århus PH træningsarrangementer.
Kommunikation herved:
Disse tilbydes adgang til vores Facebook
side herfor, så de kan følge med i om
arrangementet gennemføres.
Oprette et konkurrenceudvalg.
Inden næste bestyrelsesmøde checkes,
om hvor mange at de nuværende lokale
konkurrencer der evnt. kan samles til et:
”Århus PH-klubmesterskab” evnt. i

FB
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forskellige kategorier.
Diskutere om-/hvorledes vi får ”koblet”
overgangen fra kursist til ”selvtrænende
skovhold”
Se pkt. Holdtræning efterår.
Diskuter instruktørsituationen.
Se pkt. Holdtræning efterår.
Fællesmøde med DKK

Generalforsamling

Der er aftalt møde med DKK d. 8/11 i
vores klubhus.
Vigtige emner:
• Rep. Af vej
• Kontakt til Århus kommune
• Kontakt til North Side
• Brug af DKK´s toilet.
• Udveksling af info når vi/de har
arrangementer.
Afholdes d. 6. februar 2018
Sted: Dansk Revision
Tid: kl.: 19:00
På valg: PJ og RL, ønsker ikke genvalg

PJ, CG, RL

8. nov.

PJ

Udsendelse af indkaldelse.

CG

31/12-17

Forespørgsel

Dansk Retriver Klub har forespurgt om de
kan leje sin ind på vores træningsplads,
mest p.g.a. lys på banen.
De tilbydes evnt. mandag og eller fredag.
Incl. brug af klubhus.
Én dag, pris: kr. 500,00 / mdr.
To dage, pris kr. 1000,00 / mdr.
De tilbydes evnt. en prøveperiode på 3
mdr.

PJ

10. nov.

Evnt.

Opfølgning af kursus med Martin
Knudsen.
Der forsøges at få et opsamlingskursus i
foråret.

PJ

Feb. -18

Der forsøges at arrangerer et kursus med
evnt. Claus Mortensen også i løbet af
foråret.
Der forsøges at arrangere et foredrag
med en dyrlæge.
Emne: Primært førstehjælp ved ulykke.

RL

Får oprettet et CVR nr.
Får oprettet et Business Mobil Pay

CG
CG
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