Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 10.12.2018 i Mølleengen.

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

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Gennemgang af
sidste referat og
godkendelse af det.

Et par pkt. udestår stadig:
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.

Ansvarlig:

Deadline:

RL
RL

Q4
Q4

AJ/RL

Q4

AJ/RL

Q4

AJ

August

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
Dyrlæge Bille spørges, sikkert engang i
okt.
Rengøring-klubhus-plads m.v.
AJ samlede det sådan: Lidt større fælles
ansvar overfor vores klubhus og hjælpe
hinanden med at holde det.
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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. 24/5-17 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. 25/5-17 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.
Ellers OK

Økonomi

Resultat 1/1 – 30/6

kr. 17.646,53

DKK rykkes for lejen af P-pladsen som de
har modtaget fra North Side, kr. 1.500,00
3. Sidste
Formandsmøde

Ny hjemmeside står stille.
Område 2 har fået en ny reserve
prøvefigurant, Claus Tidemann.
Der er lavet nye regler til udtagelserne
2018.
Tilrettelæggerne skal finde de beskrevne
arealer samt genstande til øv. 7
(gerningssted) og øv. 8 (spor).
Overdommeren medtager genstande til
øv. 2 (apport) og øv. 9
(rundering/eftersøgning). Fremadrettet vil
AU finde overdommere og områderne
finder tilrettelæggere.
Vi fortsætter med samme betalingsmodel
som hidtil ved betaling for kåring.
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Århus PH er den eneste afdeling der er
startet på den nye uddannelsesmetode,
og ÅPH har efter denne fået godkendt ny
figurant, David Mach.
Fællestræning. Flyttes måske til Grenå.
Bladet kommer i to udgaver:
1 med reklamer.
1 uden reklamer.
4. Privatlivs politik

5. Efterårs program
a. Vinderudtagelse

b.
Unghundeoprykning.
c. Lokalkonkurrence.

Loven kræver at vi beskriver hvorledes vi
opbevarer vores/medlemmernes
følsomme oplysninger.
Grenå PH har lavet deres, som er kopieret
fra Dansk Idrætsforening.
Vi retter denne til og tilføjer reglerne for
vores hjemmeside og facebook side til.
Vores politik skal også udleveres til
kursister.
d.26/8. Har endnu ikke modtaget noget
fra Området.
Der er søgt om at låne Tirstrup, og det er
godkendt.
Skovene er ansøgt og godkendt.

CG

PJ
PJ

d.4/11 Der er søgt om at låne Tirstrup, og
det er godkendt.
Skovene er ansøgt og godkendt.

PJ

d.2/12 Der er søgt om at låne Tirstrup, og
det er godkendt.
Skovene er ansøgt og godkendt.

PJ

d. Medlemsfest.

d.15/9

e. Tirstruptræning.

Der er begyndt at komme en del gæster,
så for at kunne styre dette, skal der laves
et regelsæt for dette.
Udkast lavet af PJ. (ved godkendelse af
referatet, godkendes dette regelsæt
også.)

Så er der igen mulighed for at træne i
Tirstrup.
BEMÆRK – træningen er for
medlemmer og kursister i Aarhus PH.
Medlemmer af andre PH afdelinger, kan
deltage hvis de bliver inviteret af et
medlem af Aarhus PH.
Medmindre andet er meldt ud, så er der
lagt op til at det er selvtræning uden
instruktør, dvs. i aftaler selv hvem der
træner sammen og hvad der trænes.

Q4

PJ

PJ

PJ
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Arealerne fordeles imellem deltagerne /
træningsgrupperne når vi mødes ved
hovedporten.
Der er mulighed for at træne mange
forskellige ting:
Lydighed
Spor
Gerningssted
Rundering i skov
Rundering i mørk bunker
Øvelse 10 og 11
Socialisering
Miljøtræning
Og meget mere.
f. Brandskolen

Der findes nye datoer, ca. hver 2. mdr.

6. Northside/DKK

N.S. har til fulde levet op til den kontrakt
der blev lavet med dem.

7. Evnt.

Dommeruddannelse:
PJ og RL indstilles til dommeruddannelse.
Fig. uddannelse. Næste hold på en 5 – 6
stk. startes til august.

PJ

August.

AJ
AJ

Instruktøruddannelse, d. 14 – 15 – 16/9
nok i Skive.
Indstilles: Loni, Anne-Marie, Toke, ?
d.15/9 1ér + 2ér prøve sammen med
elitehunde udtagelse.
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