
Referat fra bestyrelsesmøde 13. marts 2010 i Vallensbæk 
 
Til stede: Georg Carlsen, Freddie Klindrup, Kim Bay Nielsen, Pernille Strikert 
 
Afbud fra Else Palmquist 
 
Referent: Pernille Strikert  
 
Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af 
dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af 
referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 
 

Referatet blev godkendt. 

3. Orientering om 
indkommet post  
 
 

Der er autoriseret nye dommere til nogle af klubbens racer. 
 
Øjenlysningskalender er modtaget og sendt til Spidshunden og hjemmesiden. 

4. Spidshunden, nyt 
layout samt priser 
og porto 
 
 

Vi er tilfredse med det nye layout. Der spares en del på porto (12,50 kr/stk.). 
 
Trykker Allan Werk er glad for samarbejdet med Henriette, og klubben sparer 
trykkeriudgifter, fordi alt er i orden og klar, når trykkeriet modtager 
materialet.  
 
Der vil fremover skulle trykkes og udsendes færre blade, da der netop er kørt 
sletning på 175 medlemmer. 
 

5. Regnskab for 
2009 til 
fremlæggelse på 
generalforsamling 
samt 2010 up to 
date 
 
 
 

Regnskab til fremlæggelse – flyttet til pkt. 13. 
 
2010 up-to-date: 
Budgettet for 2010 bør justeres, da medlemstallet er væsentligt lavere. Der er 
i det nuværende budget angivet medlemsindtægter på 175.000, men det 
aktuelle medlemstal er kun ca. 370. 
 
Udstillingerne for 2010 ligger fast, og de skal blot balancere. 

6. Udstillinger, 
herunder 
samarbejde med 
Eurasier og evt. 
andre klubber 
 
 
 
 

Eurasierklubben vil gerne deltage på vores udstilling i Kværndrup og på 
juleudstillingen. 
 
Der er evt. mulighed for samarbejde med Islandsk Fårehundeklub, da deres 
hidtidige udstillingspartner Samojedhundeklubben nu afholder udstillinger 
sammen med Polarhundeklubben. 
 
Hvordan afregner vi ved fælles udstillinger?  
Vi modtager tilmeldingsgebyret. Den anden klub skal have penge retur, så de 



 
 
 
 
 

selv tjener på deres egne medlemmers tilmeldinger. 
Vi har udgifterne til udvalg, edb-kørsel, mm. Der kan afregnes ved at udregne 
udgiften pr. tilmeldt hund og trække det fra tilmeldingsgebyret. 
Der afregnes udstilling for udstilling. 

7. Klubvinderregler 
 
 

Det vedtages, at reglerne for klubvinder ændres, så en hund skal have opnået 
point på minimum to udstillinger i året for at opnå titlen Klubvinder. 

8. Registrering af 
dna-test for finsk 
lapphund 
 
 
 

Klubben har en stak gamle testresultater liggende, hvoraf ikke alle er blevet 
registreret på hundenes stambøger. Det er i hele racens og dermed klubbens 
interesse, at disse resultater registreres. DKK vil registrere dem samlet for 30 
kr. pr. stk. Normalprisen for en registrering er 80 kr. Det besluttes at indsende 
resultaterne til samlet registrering. 

9. 
Hyrdehundeudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et antal medlemmer af klubbens hyrdende racer har foreslået, at der 
nedsættes et hyrdehundeudvalg i SPK. DKK har nedsat et sådant udvalg, så et 
vil være relevant, at vi også påbegynder arbejdet og kan være med fra starten. 
 
Følgende racer er hyrdende spidser: finsk lapphund, norsk buhund, finsk 
hyrdehund, västgötaspids, svensk lapphund 
 
Der nedsættes et udvalg bestående af repræsentanter fra disse racer. For at 
lette samarbejdet og opstarten findes disse i første omgang alle på Sjælland. 
Udvalgets medlemmer skal ikke vælges på generalforsamlingen. 
 
Kim udarbejder retningslinjer og fungerer som kontaktperson til bestyrelsen.  
 

10. PR-
/sponsorudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specific har pt. en "gratis" annonce på Spidshundens bagside. Det er en stor 
annonceplads, som bør gives til en fast sponsor, men det er i øjeblikket ikke 
nemt at få sponsorer. 
 
Måske vi kan finde et par medlemmer, der vil forsøge at skaffe præmier og 
skabe PR for klubben. 
 
Vi har ikke i øjeblikket noget materiale, der kan bruges til at promovere 
klubben. Kim overvejer nogle tiltag. 
 

11. Møde med 
racerepræsentanter, 
herunder 
udskiftning af 
racerepræsentanter 
 
 

Det planlagte møde i 2009 måtte aflyses på grund af sygdom, så der skal 
fastsættes en ny dato. De fleste af de nuværende racerepræsentanter har ikke 
været til et møde. Mødes fastsættes til den 6. juni og afholdes på Fyn. 
 
Følgende racer skal have ny racerepræsentant, da de hidtidige ikke længere er 
medlem af klubben: 
Finsk hyrdehund (suppleant K. Jerichau overtager efter aftale), akita, 
mittelspitz, norsk buhund (S. Langhoff overtager efter aftale), norsk elghund 
sort 



 
12. Forslag fra 
bestyrelsen til 
generalforsamling, 
evt. forslag om 
ændring af § 5, stk. 
4. 

Ingen forslag. 

13. 
Generalforsamling 

Indkomne forslag og kandidater 
Der er indkommet forslag fra norsk buhund vedr. øjenlysning og HD-
fotografering.  
 
Kandidater til bestyrelsen: F. Klindrup og G. Carlsen genopstiller, men vi 
mangler 1 kandidat. Bestyrelsen forsøger at finde en frivillig. 
 
Kandidater til sporudvalg: A.G. Rasmussen genopstiller, men der mangler 1 
kandidat. Sporudvalget forsøger at finde en frivillig. 
 
Beretning 
Har været rundsendt og godkendes. 
 
Regnskab 
Regnskabet er færdigt og godkendt af revisorerne. 
Resultatet er pænt på trods af medlemsnedgang og ville være endnu bedre, 
hvis det ikke havde været nødvendigt at kassere et stort antal rosetter pga. 
fugtskader. 
 
Dirigent, Wilfred har accepteret 
Ok 
 
Praktiske ting vedr. generalforsamlingen, hvem gør hvad 
Freddie har modtaget ordrebekræftelse på bestilling af Hejse Kro 
v/Fredericia. Kroen ønsker at kende antallet af deltagere af hensyn til 
forplejningen. Tilmelding skal derfor ske til Freddie senest 12/4. Der gøres 
opmærksom på dette i det udsendte materiale samt på hjemmesiden. 
 
Georg pakker og udsender materialet. 
 
Bestyrelsen holder møde før generalforsamlingen og mødes kl. 11.30 til 
frokost. Generalforsamlingen starter kl. 13.30. 
 

14. Skype, 
installation og brug 

Kim er blevet frarådet at installere Skype, da der kan være et problem i 
forhold til fortrolige oplysninger. Det kan derfor ikke anbefales at installere 
programmet, hvis man eksempelvis har firmaoplysninger på sin computer. Vi 
fravælger at bruge Skype. 
 



 
15. Omplacering af 
hunde 

Et medlem har spurgt, om der må lægges omplaceringsannoncer på 
racesiderne på Spidshundeklubbens hjemmeside. 
 
Ja, det er i orden, men der gælder samme regler som ved optagelse på 
hvalpelisten. 
 

16. Evt. Kim deltog for Spidshundeklubben på formandsmødet i DKK og gengav 
hovedpunkterne fra dette: 
- Der bliver krav om opdrætteruddannelse for opdrættere, som opdrætter mere 
end 2 kuld pr. år/har mere end 2 handler pr. år. 
- Der var i 2009 et fald i antallet af registreringer på 5 %. Finanskrisen får 
skylden. 
- DKK reducerede personalet på grund af underskud. 
- DKK's hjemmeside er under ombygning; målet er at øge brugervenligheden. 
- WDS fylder pt. rigtig meget. Der er stor travlhed. Man forventer 0-resultat. 
Der forventes ca. 17.000 tilmeldinger; pt. er der tilmeldt ca.10.000 hunde. 
- I februar vedtog man fælles nordiske udstillingsregler (DK, N, S, F, IS, 
Baltikum minus Litauen). Disse træder i kraft den 1/1-11. Bl.a. genindføres 
CK på danske udstillinger (Exc, VG, G mm. bevares dog). Fra og med de nye 
regler må drægtige tæver ikke udstilles 30 dage før og 75 dage efter forventet 
fødsel. Championklassen bedømmes sidst. Der skal være 4 hunde i avls-
/opdrætsklasser. 
 
Kim foreslog, at vi forsøger os med barn-og-hund-træning i forbindelse med 
udstillingerne. Mie vil gerne undervise. Der gives ok til dette initiativ, som 
det i første omgang skal være gratis at deltage i. 
 

 


