
 
  

 
 

 
Formand: 

Kim Bay Nielsen 
Syvhøjvænge 111 
2625 Vallensbæk 
Tlf.: 43 62 42 23 

 

 
Næstformand: 
Linda Arleth 

Slagelsevej 48 
Harested 

4200 Slagelse 
Tlf.: 35 42 05 41 

 
Kasserer: 

Lisbeth Holm Gundesen 
Sorøvej 180 

4350 Ugerløse 
Tlf.: 25 11 86 91 

 
Seketær: 

Georg Carlsen 
St. Havelsevej 89 

St. Havelse 
3310 Ølsted 

Tlf.: 47 74 92 09 

 
Bestyrelsesmedlem: 

Lasse Hansen 
Vestre Ringgade 13 

4200 Slagelse 
Telf.. 25 39 70 25 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 1. september 2013 hos Lisbeth 
 
Til stede: Linda Arleth, Georg Carlsen, Lisbeth Holm Gundesen, Lasse Hansen, Allan 
Pedersen (1. suppleant) 
 
Afbud fra Kim Bay Nielsen 
Referent: Lisbeth Holm Gundesen 
 
Dagsorden Referat 
1.Godkendelse af referat 
 

Referat fra 29. juni blev fremlagt og godkendt. 
 
Der er ikke kommet noget fra Pernille endnu, så Lisbeth forsøger lige 
at høre ad hvad der sker. 
 

2. Økonomi 
 

Regnskab pr. 31. juli blev fremlagt og taget til efterretning. 
 
Det ser rimeligt ud på nuværende tidspunkt. 
 

3. Meddelelser fra udvalg. 
 

Hyrdeudvalg: 
Der afholdes arrangement til efteråret. 
 
Sporudvalg: 
Der har været afholdt 4 sporprøver og umiddelbart er det gået godt, vi 
hører mere næste gang. 
 
Udstillingsudvalg: 
Der er aftalt møde med udstillingsudvalget den 26. oktober på Villa 
Gulla i Nyborg, Georg har bestilt lokaler og forplejning. 
Vi skal have lavet en samkørselsordning.. Se også punkt 7. 
 
Medieudvalg 
Der har ikke været opstartsmøde endnu, men forventes igangsat i løbet 
af efteråret. 
 

4. Hjemmeside 
 
 

Lasse arbejder på at få strukturen på plads. Det er vigtigt at det er en 
platform som "almindelige" mennesker kan arbejde med. 
 
Opleves der på den eksisterende hjemmeside at den ikke opdateres, så 
prøv at trykke F5. 
 
Racehjemmesider, der fungerer bliver linket op og med tiden skal det 
konverteres til den nye skabelon. 
Det er så en kærkommen lejlighed til at få opdateret og ryddet op i 
racehjemmesiderne. 
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5. Møde med RR 
 
 

Der er udarbejdet referat, som ligger på dropbox. 
Der var 8 RR'er til stede og det var et godt møde. Det var dog ikke 
smart at holde det i forbindelse med en udstilling.  
 
Vi talte om aktiviteter i forhold til racerne og økonomisk støtte forhold 
til racens interesser. 
Kan man fastsætte et beløb pr. race pr. år til sådanne aktivitet, 
eventuelt en procentsats i forhold til racens medlemmer. Eventuelt lave 
et racespecifikt tillæg til kontingentet. 
 
Udstillingskrav? - Se punkt 8. 
 
Medier: hunden.dk og kulturnaut.dk kunne være muligheder for at 
taste arrangementerne ind. 
 
Det affødte en snak omkring åben dommerkritik i ringene, så kan man 
som tilskuer også følge med i hvad der foregår i ringen. Kan man stille 
det som krav, nej men vi kan tage det med på fællesmødet med 
udstillingsudvalget. 
 
 

6. Forretningsorden Der forligger en overordnet forretningsorden for bestyrelsen, 
derudover er der udarbejdet retningslinjer for de forskellige udvalg vi 
har, p.t. har vi 
 
Hyrdeudvalg 
Sporudvalg 
Udstillingsudvalg 
Medieudvalg 
Racerepræsentantskab 
 
Vi startede med forretningsordenen og gennemgik den punkt for punkt, 
og de er nu rettet ind. 
 
Retningslinjer for Racerepræsentantskab tages sammen med en 
gennemgang af SPK's love inden Generalforsamlingen. 
 

7. Fællesmøde mellem 
bestyrelse og 
udstillingsudvalg. oplæg 

Der er aftalt fællesmøde den 26. oktober fra 15 til 18.  
Formålet er at få afstemt forventningerne til hinanden 
 
Vi udarbejder forslag til dagsorden, som fremsendes til 
udstillingsudvalget, som så kan komme med input, således at en 
endelig dagsorden kan udformes. 
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Forslag til dagsorden til mødet:  
- Dobbeltudstilling forår ? 
- Hvem gør hvad under udstilling, rollefordeling 
- Barn/hund dommer og afvikling 
- Ringtræning (omdøbes til udstillingsinstruktion) inden udstillingen 
- Åben dommerkritik 
- Ringsekretærer 
- Ideer til dobbeltudstillingen (sjov og ballade ting) 
- Hvordan fastholder vi vores nye udstillere 
  

8. 
Udstillingsanbefaling/krav 
for alle racer 

 
Det var et ønske fra racerepræsentanter at udstillingskravet genindføres 
for alle klubbens racer. 
 
Vi vil ansøge DKK om at få genindført udstilling som et KRAV på alle 
klubbens racer. 
Georg forfatter med Lisbeth som backup, og han underskriver på 
Bestyrelsens vegne. 
 

9. Eventuelt  
- Japansk Spids avlsforbud ved overførsel fra andre organisationer. Der 
skal forfattes et svar til forslagsstiller, klubblad og hjemmeside. Kim 
svarer og forfatter, frist 9. september til blad. Georg har forslaget. 
 
- Stambøger: Hvalpeliste - etiske anbefalinger bør revideres til 
Generalforsamlingen. 
 
- Folder, Den folder der udsendes fra DKK er dem, som har valgt race, 
så måske burde det være en folder som "sælger" SPK. Kunne man lave 
en pamflet, vi lægger den over i Medieudvalget. 
 
- Linda vil gerne prøve at arrangere et 
Dogmanagement/Handlerkursus,  med Gerard O’Shea, på Sjælland. 
 
- Sted til generalforsamlingen - i 2014 skal det være på Sjælland og vi 
skal finde et sted hvor vi kan få frokost! Lasse forhører sig i Slagelse 
området. 
 

11. Næste møde 26. oktober kl. 10.30 - på Fyn 
23. november 2013 kl. 10.00 hos Georg 
 

 


