Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 28.01.2019 i Mølleengen.

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.

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.
Vi skal have opdateret listen over vores
pistoler og tilladelser.

Ansvarlig:

Deadline:

RL
RL

Q1/19
Q1/19

AJ

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
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
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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.
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.
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.

1. Sidste referat

Referat fra 10/12-2018 godkendt
Vedr. rekvisitter:
På Facebook sendes en besked til
medlemmer om, hvem der har hvilke
rekvisitter (det er helt OK, men vi vil
gerne have lidt styr på hvor er hvad.
Der hænges en liste op i klubhuset hvor
den enkelte kan skrive hvad man har
lånt.

2. Økonomi

Resultat 2018 kr. 14.495,00
Budget 2019 kr. -8.400,00
Emner til at forbedre vores indtægter:

PJ

Uge 6

RL

Uge 6

PJ
AJ

Nu
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En lydighedskonkurrence for område 2 på
1ér eller 2ér niveau, måske med
fremadsendelse og stop – måske uden.
Ikke kårede hunde har ikke nogen
konkurrence at se frem til – mange
klubber har heller ikke 1ér eller 2ér
prøver, så her kunne være en mulighed
for at aktiverer en del medlemmer og
give en indtægt til ÅPH.
Emne til at tilbyde at en udvidet
uddannelse af figuranterne i område 2
blev besluttet at ført videre til område 2
på næste formandsmøde.
4. Generalforsamling

Vi er klar
Forplejning
Drikkevare
Valg: På valg er AJ, CG og ER.
Alle modtager genvalg

PJ
CG

5. Overflytning af
medlemmer fra
andre afdl.

Afgøres i hvert enkelt tilfælde i samråd
med bestyrelse og instruktører.

6. Årets kalender

FH deler Google kalender med alle +
hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmer og
instruktører får redigeringsrettigheder.
Det laves som begivenheder hvor man
kan se hvem deltager.

6a. Fælles træning

Endnu ingen fra ÅPH har tilmeldt sig.

6b. Aften om PH

Hvis for mange tilmelder sig har CG og FH
mulighed for at skaffe større lokaler.
Foredrag med Jan Skov og Bo Rasmussen

6c.
Figurantuddannelse

Se separat skrift

PJ

6d. Krim oprykning

Tilrettelægger: AJ
Listefører: CG

AJ

27/4

6e. Natøvelse

Tilrettelægger: AJ
Listefører: CG

AJ

15/11

6f. 11ér fig. samling

ÅPH sørger for morgenmad + frokost

FH

11/5

7. DKK
vandtilslutning

DKK mener at de først bliver tilsluttet
hele året fra 2020.
Hvornår skal DKK betale, m.h.t vores
budget?
Vi vil tilbyde at betale kr. 4.000,00 af det
beløb som DKK skal betale. I.flg. Thorleif
ca. kr. 22.000,00
Af hensyn til vores medlemmers skyld vil
vi bede om min. 2 års opsigelse fra DKK i
en Samarbejdsaftale, hvis aftalen skal
stoppe

RL

Feb. 2019

FH

Feb.

26/2
kl. 19:00

RL
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8. Dropboks

FH gives adgang til Dropboks.
Referater offentliggøres på PH
hjemmeside

9a. Våben og
tilladelser

ÅPH har hos politiet registreret følgende
signalpistoler: ÅPH 1 – 6
Vi er d.d i besiddelse af ÅPH 1 – 3 – 4 – 5
D.v.s. vi kan ikke finde ÅPH 2 + 6. De
meldes efterlyst.
P.t. har følgende tilladelser til:
ÅPH 3: Anitta til 2021 - Afmeldes
ÅPH 4: Gitte og Aksel til 2022
ÅPH 5: Gitte 2022 og Anders S. 2023
Gitte og Aksel slettes.
Tilladelser fornyes med relevante
bæretilladelser.
Liste laves og gemmes i Dropboks
Ved brug af skud i skoven undersøges om
det bør meldes i forvejen til politiet

9b. Rekvisitter hos PL

Køleskab og 4 kister med skilte er stadig
hos PL. De hentes til Engen og sorteres,
ikke brugbare kasseres. Køleskab gives
væk.
Trailer foræres til Christian Jørgensen.

9c.
Træningsrekvisitter

Se pkt. 1

9. Medlemsmøder

Et møde hvert kvartal som afpasses efter
formandsmøderne.
1. gang 6/4 kl. 09:00 med kaffe og
rundstykker. Max. 1 time

RL
FH

Nu

AJ

Nu

AJ

Nu

AJ
AJ

Nu
Nu

AJ

Nu

AJ

Feb.

PJ
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