Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr.5/19
Dato: Torsdag 6. juni kl 1700-1900 Styremøte. 1900-2130 Utvalgsmøte på Pizzaninni.
Sted : Bowlingen og Pizzaninni-Hamar
Tilstede : Arne, Lars Perry, Roar, Arnfinn og Ole G
Fra utvalg/komiteer. Morten, Astri, Øystein, Ann Kristin og Anita.
Frafall: Hege
Referent: Ole G
Sakliste:
29/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
Godkjent.
30/19 Regnskap.
Arnfinn orienterte, overskudd på ca 164 000 så langt i år.
Dovrefjell prøve og utstilling gått i minus på ca 16000 , ellers et positivt resultat på de andre
arrangementene.
31/19 Orintering fra dommerutvalg.
Arne orienterte.
32/19 Orientering om kursvirksomhet og dugnad.
Mette orienterte fra Lillehammer 14 personer har deltatt. Arne og Astri har holdt et apportkurs
med 10 deltagere. 3 stk som ga seg underveis.
Astri orienterte fra Nordhue: 2 kvelder med dugnad for å komme i gang med treningen. Lite
folk som møtte på årets dugnader.
33/19 Lavland – status.
Arnfinn- fugl er bestilt fra Vestfold. Arne har også en dialog med Sverige om å hente fugl.
Klubben har fått flere forespørsler fra andre klubber om de kan få leie terreng av oss.
De klubbene som har «egne» kjentfolk får leie til 5000 kr pr terreng.
Fra slutten på september blir det trening for klubbens medlemmer, er også snakk om 2 dagers
instruksjonskurs for medlemmene som antagelig blir gjennomført på 2 ukedager.

34/19 Fuglehundtinget.
Roar og Arne orienterte, Lars P og Arne stiller fra HedOpp. Nytt medlem inn i DU fra HedOpp
foreslås fra oss å være John Berge.
35/19. De nordiske jakt og fiskedager.
Anita – Ønsker hjelp fra 2 personer om morgenen lørdag til å selge program og dele ut
adgangstegn.
Ole G /Roar tar kontakt med Roger Brenden og Vorsterhundklubben om felles stand i år også.
36/19 Høstprøvene i rute.
Morten har fått noen dommere allerede til Skogsprøve på Budor.
Ingunn tar på seg Mjøsprøve 1 og Lars Perry Mjøsprøve 2.

37/19 Eventuelt.
Fra utvalgsmøte ble følgene tatt opp:
Vi må få flere kjentmenn på ALLE terrengene.
Anita: har taksering helga jakt og fiskedagene er, har problemer med å være tilstede selv. Ønsker at
andre kan delta på selve utstillingshelgen fra 2020.
Morten: Bårn er i rute, skal gå over å merke enkelte steder.

Møtet slutt 2130.

