Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 12.03.2018 hos Dansk Revision.

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Eva Bang Rasmussen (ER)
Allan Jørgensen (AJ)
Uden stemmeret
Finn Husted (FH)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Gennemgang af
sidste referat og
godkendelse af det.

OK

Økonomi

OK, intet nyt.

3.

Sidste Formandsmøde og
Områdegeneralfor-samling
a. PR område 2

Holgerd vil lave en Område 2 Facebook
side, som skal fungere som en side hvor
der fortælles og vise emner/ting.
Der skal ikke kunne skrives/svares på
siden.
Skal ligne foreningens WEB side.
Søgte Administrator og kreative sjæle
som har lyst til at deltage.
Vi har David som måske kunne have lyst,
men helt sikkert mod betaling.

b. Fællestræning

Ønskes denne fællestræning (a la
Hampen)
Aarhus PH: Selvfølgelig

c. Instruktør
uddannelse

Der bliver 5 moduler, 2-weekends og 3
enkeltdage.
Det vil være ønskeligt at modulerne
enkeltvis giver adgang til at undervise, og
de efterfølgende moduler bygges herefter
på til til slut at kunne/måtte undervise i
alle rækker.

d. Figurantuddan
nelse

Vi får lov til selv at uddanne vores
figuranter, men de skal godkendes af Bo
og Tina.
Hver afdeling skal have en figurantuddanner.
Denne diskuteres/videndeles d. 5/4.
Allan kan ikke denne dag, så Loni deltager.

Ansvarlig:

Deadline:
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e. Kåringsudgifter

Som nu.
Eller
Ens pris for alle, uanset hvor du bor,
evnt. med min. 3 deltagere.
Eller?
Har lige modtaget Områdekassererens
oplæg, som lyder således:

OVERBLIK:
I 2016 har der været 15 hunde til kåring og i
2017 har der været 19 hunde til kåring. Den
samlede udgift til kørsel til kåringsmand og
figurant samt kåringsgebyr til HB for de 2
år udgør kr. 13.360,00. Gennemsnittet pr.
hund for de 2 år samlet set er på kr. 392,94
eller kr. 6.680,00 pr. år.
FORSLAG 1: Hver forening i område 2
indbetaler mellem kr. 600,00 og kr. 625,00
til dækning af kåringsudgifter.
Områdekassen afregner herefter med
kåringsmand og figurant. Evt. overskud /
underskud det enkelte år ender i område
kassen. Samlet giver forslaget en
indbetaling til område kassen på kr. 6.600
og kr. 6.875.
FORSLAG 2: Hver hundefører, der stiller
til kåring, indbetaler kr. 400,00 til dækning
af kåringsudgifter. Områdekassen afregner
herefter med kåringsmand og figurant. Evt.
overskud / underskud det enkelte år ender i
område kassen. Samlet giver forslaget en
indbetaling til område kassen på
gennemsnitligt kr. 6.800.
FORSLAG 3: Kontingentet for hvert
medlem i område 2 hæves med kr. 20,00 pr.
år til dækning af kåringsudgifter.
Områdekassen afregner herefter med
kåringsmand og figurant. Evt. overskud /
underskud det enkelte år ender i område
kassen. Samlet giver forslaget en
indbetaling til område kassen på kr. 8.000.
FORSLAG 4: Hver hundefører, der stiller
til kåring, indbetaler kr. 200,00 til dækning
af kåringsudgifter (i stil med
konkurrencegebyr). Kontingentet for hvert
medlem i område 2 hæves med kr. 10,00 pr.
år. Områdekassen afregner herefter med
kåringsmand og figurant. Evt. overskud /
underskud det enkelte år ender i område
kassen. Samlet giver forslaget en
indbetaling til område kassen på
gennemsnitligt kr. 7.400.
Mvh. Jens Henrik
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4.

Formandsmøde område 2 d. 21/3 i
Aarhus PH
a. Hvem kan
deltage
b. Mad
c. Kaffe/øl/vand

PJ kan ikke.
ER deltager + evnt. én mere.
AJ deltager også.
Franskbrød + pålæg
Burde være rigeligt i klubhus.

5. Vores arealer

Vi har fundet vores gamle aftale fra 1995
frem, og vi agerer som om den stadig
gælder, da den ikke er opsagt.
Evnt. mundtlige udvidelser bør tilføjes
med så mange detaljer som muligt.
Vi skal huske at reservere skovene ved
konkurrencer m.v.

6. Træningsleder i
Engen

Loni har desværre ønsket at stoppe, og
derfor mangler vi en Træningsleder i
Engen.
Bestyrelsen mener at Anne Marie Husted
vil være et godt bud. Vi er sikker på at
Loni vil støtte godt op omkring dette.

7. Konkurrenceudvalg

Efter at Gitte Larsen og Peter Lauersen
har trukket sig, står vi nu uden et
konkurrenceudvalg.
Dejligt er det så, at Finn byder sig til.
Så fra d.d. består det nye
konkurrenceudvalg af: FH + ER + Loni

8. North Side og DKK

North Side har fuldstændig accepteret
aftalen i.h.t. vores referat fra det møde vi
afholdte med DKK d. 9/11-2017.
Dette er bevidnet PJ og CG og Thorleif
(DKK).
Hovedpunkterne er som følger:
• Reparation af vej senest 14 dage
efter afslutningen af festival.
Synes af os (DKK og ÅPH)
Sker det ikke, er vi berettiget til at
få denne reparation udført på
NS´s regning.
• NS skal sørge for at vi har
uhindret adgang under hele
festivalen (24/7), med mindre
andet er aftalt.
NS har pligt til at informerer deres
vagter herom.
• NS skal betale en leje for at
benytte vores P-plads.
*)Pris pr. d.d. ………. kr. 3.000,00
Ved ønske om brug af DKK´s toilet
og bad, yderligere kr. 1.000,00
• Aftales og betales senest 1. juli

ER

Efter råd,
forsøger AJ
at få Loni til
at ringe til
Anne Marie

*) ½ del til hver, evnt. toilet kun til DKK.
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Vi vil forsøge at bruge Mølleengen som et
absolut minimum i festivalperioden, som
er d. 7-8-9/6.
Et hold kokke har spurgt om at leje vores
klubhus under festivalen.
Der aftales en lejepris med dem.
Hvis aftalen laves, bedes medlemmerne
respekterer dette.
9. Evt.

CG

Der afholdes 1. og 2. prøver d. 24/3 i
Mølleengen.
D. 15/5 afholdes Prøvekåring.

AJ

D. 10-11-12/5 har DKK stort stævne og
låner da vores plads. (del af ”betaling” for
brug af deres toiletter)
Vi bruger ikke Mølleengen disse 3 dage.
Finn Husted har lovet at overtage vores
hjemmeside. AJ sender ham koderne.
Finn´s mail er: finnhusted@gmail.com
PH´s dokumenter gemmes I Dropbox og
der laves nu ekstra mapper for:
Klubhusudvalg og Grønt udvalg.
Der laves en beskrivelse af hvilke opgaver
der er knyttet til forskellige udvalg. Disse
gemmes i Dropbox og de ansvarlige får
selvfølgelig adgang hertil.
Træningsrekvisitter.
Der skal laves en liste over hvad Aarhus
PH har, samt en liste over hvem som har
lånt hvad, i stil med nøgle til bom i
skoven.
Vi skal have opdateret listen over vores
pistoler og tilladelser.

RL
RL

RL /AJ

RL/AJ

PJ havde fundet et ældre
Organisationsdiagram over Aarhus PH
som han havde opdateret til d.d.
Alle bedes byde ind med deres opfattelse.
En opdatering på uløste opgaver:
• Der arbejdes på en opfølgning
med Martin Knudsen
• Der arbejdes på et par tema
dage/aftner med kompetente
personer fra andre PH-afdelinger
• Der arbejdes på en aften med
foredrag med en dyrelæge, emne
førstehjælp til hunden i
dagligdagen
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•

Vi skal have opdateret vores liste
med adresse m.v.
til ”Gavemodtagere”.

•

Gaver til dommere ved vores
lokalkonkurrence.
(mener de bør forhøjes, da de ikke
ønskede at modtage kørepenge)
Kim og Carsten
Lars og Rita
Bjarke og Brian
Britt og Hanne
Jane og Brian

Vigtige opgaver her og nu.
Uddelegering af div. opgaver
(se referat af 21/5-2016)
Rengøring-klubhus-plads m.v.
AJ samlede det sådan: Lidt større fælles
ansvar overfor vores klubhus og hjælpe
hinanden med at holde det.
Vi skal have beskrevet de enkelte opgaver
således dem, der påtager sig disse, ved
hvad det indebærer.
PLADSUDVALG.
Udvalg som står for det praktiske omkring
bygninger, forbedringer og istandsættelser og lign. vedr. klubhus og lign.
Opgaver og beføjelser skal aftales hen ad
vejen.
Jesper Kraft blev anbefalet.
RL har d. 24/5 fået bekræftet af JK, at
han er villig til at påtage sig den opgave.
Bestyrelsen takker for tilsagnet og glæder
sig til et godt samarbejde.
OMRÅDEUDVALG.
Udvalg som skal stå for det praktiske
omkring træningsplads, græsslåning,
gødning, beskæring, rengøring af klubhus
m.m.
Opgaver og beføjelser skal aftales hen ad
vejen.
Tommy Hyldegaard blev anbefalet.
RL har d. 25/5 fået bekræftet af TH, at
han er villig til at påtage sig den opgave.
Bestyrelsen takker for tilsagnet og glæder
sig til et godt samarbejde.
PR. UDVALG
Udvalget hovedopgaver er vores
kommunikation ud til omverdenen,
internt til medlemmer og lign.
Desuden opdatering af Kåringsbilleder.

Side 5 af 6

FESTUDVALG
Udvalget står for foreningens fester og
består af:
André, John Madsen og Gitte Larsen
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