Sekretær, medlemskartotek og webmaster:
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Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. MARTS 2009
Tilstede:
Freddie Klindrup Sarah Brandes, Else Palmquist, Georg Carlsen og Vicky
Graversen,
og suppleant: Pernille Strikert
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Referat
Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra
sidste bestyrelsesmøde.
Herunder underskrift af
tidligere referater
3. Orientering om indkommet
post. Efterretningssager

Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Referater fra sidste møder blev underskrevet.

4. Regnskab, herunder
opsplitning i konti, ændringer i
kontoplan, status

Regnskab blev gennemgået. Efter anbefaling af revisorerne skal
kontoplanen ændres så den svarer bedre til det regnskab der
fremlægges.
Der mangler stadig afregning fra den afgåede kasserer i
sporudvalget.
Freddie skriver et brev med en frist for afregningen.
Budgettet for 2010 blev gennemgået. Vi er nødt til at nedjustere
indtægterne for medlemskontingent, da der jo har været et ret
stort medlemsfrafald.
Til gengæld ser det ud til at udstillingerne holder stillingen.

5. Medlemskartotek

Medlemskartoteket blev drøftet, og det blev besluttet at forenkle
det på en del punkter, så der er nemmere at overdrage til andre.

6. Udstillinger, sponsorer.
Bornholm 2010

Sarah arbejder videre med at kontakte foderfirmaer og andre
hunderelaterede firmaer, der kunne tænkes at ville optræde med
lidt sponsorvirksomhed.
Der er dog ingen tvivl om at tiden er vanskelig i den retning.

1. Freddie orienterede om diverse indkommmen post.
2. Efter anmodning fra racerepræsentanten ansøges DKK
om tilladelse til blanding af størrelsesvarianter af racen
Xoloitzcuintle.
3. Der skal uddannes en del flere gruppedommere i DKK
regi, bl.a. 1 til gruppe 5.
4. Brev med resultater af ”forskning i nationale hunderacer”,
hvor der jo for SPK er tale om Grønlandshund.
5. DKK har meddelt en opdrætter avlsforbud på en hund,
for overtrædelse af etiske anbefalinger.
6. DNA test for finsk lapphund er godkendt i DKK, med
virkning fra 1. juli 2009
7. Der var fra DKK kommet 2 ansøgninger om dispensation
fra stambogsføringsreglerne, til udtalelse, om opdrættere, hvor tidsfrister for undersøgelser (øjne) ikke var overholdt. Bestyrelsen kunne IKKE anbefale disse dispensationsansøgninger, bl.a. med henvisning til formandens
opråb på hjemmeside og i blad, om at stramme op på
disse ting.
8. Der var fra andre klubber kommet invitation til at deltage i
en dobbeltudstilling på Bornholm i juli 2010, hvor Kreds 8
jo ikke holder udstilling.
Efter lidt snak frem og tilbage, enedes man om at takke
nej til denne udstilling.
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7. Sporprøver

Der er p.t. planlagt 4 sporprøver.
Der er et pænt antal kandidater til valget til sporudvalget, så vi
håber at få lidt mere orden i dette udvalg.

8. Trækudvalg.

Der er 1 kandidat til trækudvalget, så vi ser frem til at der sker lidt
på den front i fremtiden.
Udvalget har ligget fuldstændig i dvale de sidste 2 – 3 år, så hvis
der ikke sker noget positivter det bestyrelsens hensigt at
nedlægge dette udvalg.
Spidshunden fungerer meget fint med den nye bladansvarlige,
dog kunne hun godt ønske sig lidt mere stof fra medlemmerne,
så bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne sender stof ind.
Fra trykkerens side er der udtalt meget stor tilfredshed
samarbejdet med Henriette.

9. Spidshunden

10.Generalforsamlingen.
a) Indkomne forslag og
kandidater.
b) Beretning.
c) Regnskab,
d) Dirigent ???
e) Praktiske ting om
generalforsamlingen:
Hvem gør hvad.

a) Der var indkommet 3 forslag, der alle er racerelateret
Bestyrelse fremsætter forslag ang. pointgivning til årskonkurrencer
Kandidater til de forskellige poster blev gennemgået, og
valgbarhed kontrolleret. Alle var ok.
b) Formandsberetning blev gennemgået, og der var enighed om
at den var ok.
c) Regnskabet er blevet revideret og viser et pænt overskud.
d) Bestyrelsen har lavet aftale med en dirigent.
e) Fjeldsted Skovkro er bestilt. Der er bestilt kaffe og brød.
Georg udfærdiger materialet, og sørger for trykning og
udsendelse.
Der er afstemninger til: Bestyrelsesvalg, Sporudvalg og
Racerepræsentant for finsk hyrdehund.
Stemmesedler udfærdiges og medsendes til stemmeberettigede.

11. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.
Bestyrelsen mødes på Fjeldsted Skovkro kl. 11.00

Referant
Georg Carlsen
22. marts 2009

