Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Jensen (PJ)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 24.04.2019 i Mølleengen.

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

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Gennemgang af
sidste referat og
godkendelse af det.

Referat godkendt.

Medlemsarrangement

Arrangement med Jan og Bo samt
dyrlæge Bille.

11´er samling 11/5.

Morgenmad
Frokost.
Hovedforening betaler for maden.
Området betaler for drikkevarer.

Maria
Allan og
Maria

DKK-vandtilslutning

Oplæg til samarbejdsaftale udfærdiges af
AAPH. Sendes til DKK når godkendt.
Af hensyn til vores medlemmers skyld vil
vi bede om min. 2 års opsigelse fra DKK i
en Samarbejdsaftale, hvis aftalen skal
stoppe.

CG

Adgang til nyheder

Adgang til nyheder og referater flyttes
frem på hjemmeside således at man ikke
behøver at logge ind for at få adgang
hertil.

FH

Våben

Politiet er p.t. i gang med at udstede
tilladelser. Vi har nu 6 stk. pistoler
Ved brug af skud i skoven undersøges om
det bør meldes i forvejen til politiet.

AJ

Deadline:

Et par pkt. udestår stadig:
På næste
best. møde

Maj

AJ

Q2

Resterende rekvisitter
hos Peter Lauersen

Alt er nu hentet hos PL og befinder sig i
klubhus i Engen.

Oversigt af rekvisitter

Lister er lavet, optælling og registrering
mangler.

RL

Q2

Privatlivs Politik

Er lavet og OK, skal nu offentliggøres.

PJ og CG

Q2

Brandskolen

PJ talte med ny person, som nu kræver
400,00 kr. pr. gang.
Ny indgang til Brandskolen forsøges.

AJ

Q2
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Økonomi og
medlemmer

P.t. 47 medlemmer, heraf 2 passive.
Vi tager kassererens ord for at alt er OK.

Facebook,
hjemmeside og
nyhedsbreve.

Tja, her kommer referatet haltende efter
virkeligheden, nyhedsbrevene er allerede
søsat, og medlemmerne har modtaget de
første meldinger fra bestyrelsen.
Der er oprettet en ny mailadresse:
medlemsmail@aarhusph.dk
Planen er at nyheder, referater og
arrangementer m.m. sendes til alle
medlemmer som har opgivet deres email
til foreningen.
Disse emner skal også kunne findes på
vores hjemmeside.
Måske skal der laves en ny hjemmeside,
denne opgave har. FH
Muligheder og operatører afstemmes.
Når disse ting er kørt i stilling vil Eva godt
stå for at opdatere medlemmerne.

Tilmelding til prøver
og arrangementer

Bookingkalender

Medlemsmøde

Al tilmelding kan KUN ske via
lokalafdelingen. Det er absolut ikke tilladt
det enkelte medlem at tage kontakt til
den lokalafdeling der afholder et eller
andet. DET KAN KUN DIN
LOKALAFDELING GØRE FOR DIG.
Emnet tages op på næste formandsmøde,
så indbydelserne udformes således at
muligheden for fejlfortolkning minimeres.

CG
PJ

FH

2019

FH, PJ og
CG
ER

PJ

Booking af spor – skovarealer m.m.
Er der et behov?
Vurderes i den næste tid.

Bestyrelse

2019

Første medlemsmøde i år er fastsat til
den 18/5 kl. 09:00 i klubhuset hvor
foreningen er vært ved kaffe og
rundstykker. Max. 1 time.
Annonceres på ny medlemsmail
Annonceres på begge Facebook grupper

PJ
ER

Er sket

Fremad bliver det i Gruppen
”Holdtræning” som nyheder / meddelelser
bliver offentliggjort, da den både er for
medlemmer og kursister.
Oprykning/træning d.
27/4

Alt er på plads og arrangementet er
overstået til alle de arrangerendes ros

DKK-arrangementer,
vej m.m.

25/5 ingen skud og pisk
30/5 – 1/6 Engen lukket
6 – 8/6 North Side, Engen lukket
3/8 ingen skud og pisk
9 – 11/8 Engen lukket
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Der er allerede orienteret om de nye
gæster for enden af vores træningsplads.

ER

Vejen er repareret, og vi afventer regning
på vores andel fra DKK.

RL

Næste best. møde

Evnt. 11 – 12/6 afgøres pr. mail

PJ

Evnt.

Der undersøges om mulighed for en lav
reol på væg under pokalskab.
Til at holde lidt orden på det der står ved
væggen samt til div. ringbind m.m.
2019 kalender til arrangementer

FH og CG

Evnt. Prøvekåring d. 5/5

AJ

Jeg tillader mig uden om
bestyrelsesmødet, at bibeholde dette
emne fra sidste møde (Januar 2019) da
jeg mener vi ikke helt skal glemme dette
emne.

RL

FH

Emner til at forbedre vores indtægter:
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.
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