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:
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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, arbejder på en
gang i marts/april.
Rengøring-klubhus-plads m.v.
AJ samlede det sådan: Lidt større fælles
ansvar overfor vores klubhus og hjælpe
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hinanden med at holde det.
Det vil være ønskeligt, om de forskellige
hold/brugere tørrer bordene af, og fejer
inden klubhuset forlades. Der opleves
ofte, at der er kaffepletter og krummer på
bordene, og her i den fugtige tid, er der
jord på gulvene. Det kan løses ved at
holdene/brugerne viser ansvar før de
forlader huset.
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.
4. Privatlivs politik

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.

CG

Kommentarer til tidl.
Ref.

Ellers OK

Alle

Q4

Instruktøruddannelse.
Anne Marie er startet, har gennemført
første del, og afventer en
opfølgning/modul 2.
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Økonomi

Brandskolen.
Her er lidt turmult p.g.a. skolen skal flytte
og der er rod i toppen. De svarer ikke på
vores henvendelser p.t.

PJ

Nu

Dommeruddannelse.
Indstillet er: PJ, FH (efter bestået
fig.kursus) og RL.
Fig,. kursus.
Indstillet er: Anne Marie, Finn Husted,
Christian Jørgensen, Christina Stück og
Loni.

AJ

Nu

Resultat 1/1 – 10/12

CG

kr. 18.565,26

Mayers Spisehus har forespurgt om leje
af vores klubhus igen i.f.m. North Side
festival 2019.
Accepteret på samme vilkår som sidst.

PJ

Næste møde 5/1-2019 i Thisted.
PJ kan ikke denne dag.
E.R. repræsenterer Århus.
A.J. deltager som formand for sekt. 1.
P.J. sender tidligere referater rundt.

PJ

Fælles træning

12 – 14/4 2019
Afholdes i 2019 i Grenå. Indkvartering på
Grenå Strand Camping. Sidste tilmelding
nok ca. 1/2-2019.
Tilmelding KUN gennem sin klub, og
klubben står inde for placeringen på
tilmeldte hold.
Deltagergebyr kendes p.t. ikke.

PJ

Inventar fra
Moesgård

Peter Lauersen har opmagasineret en del
materiale fra vores klubhus i Moesgård,
og vil gerne af med det.
Der er bl.a. flere borde og stole, en
masse skilte til div. øvelser m.m.
Vi finder en dag tidligt i det nye år til at få
ryddet det hos PL.
Den 28/12-2018 kl. 10:00 mødes vi i
Engen til at gøre klar til at modtage
tingene fra PL.
Har sendt forespørgsel til Jesper Kraft for
deltagelse.

Bestyrelse

Formandsmøde

Træning

PJ

Q1

Nu

RL

Allan og Lonis hold har fuld styr på hvor
den enkelte hundefører befinder sig og
hvilke elementer der skal styrkes.
Dette gælder også Anne Maries hold
Dette gælder også Britts og Christians
hold.
Der satses på at en hel del består figurant
uddannelsen i marts / april 2019
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Vi mangler en instruktør til et hvalpehold
til det nye år. Det er vigtigt at vi finder en
der vil påtage sig dette vigtige job.
Møder

Det er besluttet at der skal afholdes
medlemsmøder i hvert kvartal fremover.
Datoer følger.

PJ

Bestyrelsesmøder fastsættes til lidt før
Formandsmøderne og medlemsmøderne
til lidt efter formandsmøderne.

PJ

Nytårs gåtur

Vores traditionelle gåtur til Moesgård
strand d. 31/12 er allerede annonceret på
FB af Peter Lauersen og tilmelding
ønskes. Skynd jer at tilmelde jer, det er
rigtig hyggeligt.

PL

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes d. 13. februar
2019, kl. 19:00 hos Dansk Revision,
Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj.
Indkaldelse og opkrævning af
træningsgebyr sker i disse dage.

CG

.
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