Referat fra udvalgsmøde i BHU
Hedegaarden, fredag den 09.02.2018

12.02.2018

Deltager: Morten Jensen, Børge Pedersen, Rikke Jensen og Ulla Schmidt.
Afbud fra HB kontaktperson.

1. Gennemgang af sidste referat
Referatet blev godkendt.
2. IPO-udtagelser
Første IPO3 udtagelse er lagt på tilmeld. Hvis der ikke er nok deltagere har lokalforeningen mulighed for at lade andre deltage, og de bestemmer selv hvad startgebyret skal være.
3. SPH-udtagelser
På nuværende tidspunkt er der en udtagelse i Kaløvig på tilmeld. De der vil på venteliste kontakter Ulla.
Regler for afholdelse af udtagelse sender Ulla til Jill.
Dronninglund regner med at holde en i påsken. Derudover regner Haderslev med at holde en når
markerne bliver mere tørre. Børge forsøger at få afholdt en på Fyn. Morten kontakter Århus,
Hjørring og Helsingør for mulig afholdelse af en udtagelse.
4. Kursus
Rikke sørger for udsendelse af invitation til kurset den 25. – 27. maj.
Vedr. en dags kursus til efteråret kontakter Morten instruktør for af finde en dato.
5. Økonomi/budget
Budgettet for 2017 er afsluttet med et fint resultat.
Ulla kontakter Erik vedr. beløb til udvalgsmiddagen fredag aften til DM.
6. Skydd/Nordisk
Morten kontakter Dorthe ang. videre forløb for Skydd.
7. BHU 2018 -2019
Morten er på valg.
8. Nyt fra HB
Intet nyt fra HB.
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9. DM
Schæferhundeklubben kreds 14 er behjælpelig med IPO + SPH delen.
10. Uddannelse
Der er forespørgsel om afholdelse af IPO træner overbygningen.
Afventer svar fra alle kredse inden det besluttes om det skal afholdes.
11. Evt.
Morten informerede om det nye IPO (IGP) program. Der er nedsat læsegrupper for at få programmet oversat til let forståeligt dansk.

Ref. Ulla Schmidt
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