Bestyrelsesmøde den 13. maj 2010
Til stede: Freddie Klindrup, Kim Bay Nielsen, Georg Carlsen, Linda Arleth, Nete Helt-Hansen.
Fraværende: Pernille Strikert, Lisbeth Holm Gundesen.

1) Godkendelse af Dagsordenen:
Godkendt uden bemærkninger
2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Godkendt uden bemærkninger, men bliver først underskrevet ved næste bestyrelsesmøde.
3) Orientering om indkommende post:
Der er kommet en klage vedrørende dommerændring, samt rækkefølge for Japansk Spids på
Kværndrup udstillingen. Dommerændringen var jo desværre en nødvendighed, idet de
dommere der var inviteret, ikke kunne komme, p.g.a. askeskyen fra den Islandske vulkan.
De Japansk Spids skulle ifølge det oprindelige være dømt først, men man valgte at sætte
dem sidst, igen på grund af de ændringer, man havde været nød til at foretage.
4) Opfølgning fra Generalforsamlingen:
Urafstemning vedr. forslagene fra Norsk Buhund skal færdiggøres og pakkes, så det kan
komme ud til de stemmeberettigede medlemmer. Kim vil gerne have, man gør opmærksom
på, at der er ændringer fra de oprindelige forslag. Georg henviser til, at dette kan læses på
vores hjemmeside. Sendes ud så det kan være tilbage til den 10. juni, så man ikke rammer
ind i sommerferie perioden. Vil også bruge hjemmesiden til at gøre opmærksom på
indsendelses fristen.
5) Kassererskifte, underskrivelse af formularer:
Georg Carlsen fik overdraget kassererposten officielt, ved at bankpapirerne blev
underskrevet, de bliver indsendt til banken snarest.
6) Regnskab for 2010 up to date:
Ingen bemærkninger til regnskabet, alt ser positivt ud, til trods for medlems nedgang
7) Udstillinger:
Der skal findes ny dommer til Bredsten-udstillingen, i stedt for Kim Vigsø Nielsen der
trådte til i Kværndrup. Der mangler en enkelt dommer i 211. Alle dommere er på plads i
2012. Økonomien er ganske god
8) Udstilling af hvalpe fra nyindmeldte hvalpekøbere, håndtering af tilmelding:
Forslaget fra Lene Wohlfahrt, om at nye hvalpekøbere, der er indmeldt af opdrætterne, kan
få en gratis tilmelding er sat i gang. Der bliver tilsendt dem en kupon på dette, sammen med
deres nye medlemsblad. Gælder til både Babyhvalp og Hvalpeklasse.
9) Hyrdehundeudvalg:
Når der forefindes et etableret hyrdehunde udvalg i SPK, så vil man kunne deltage i
Hyrdehunde-udvalget under DKK.

10) PR/sponsor udvalg:
Linda og Kim vil snakke sammen om sponsorater, og hvordan vores klub bliver mere kendt
udadtil. Gåture og ringtræning på tværs af vore racer, kunne være en rigtig godt
samlingspunkt.
11) Møde med racerepræsentanter d. 6. juni:
Samme dagsorden som sidst. Der udsendes en reminder til racerepræsentanterne, da der kun
er indkommet svar fra 2 indtil nu.
12) Evt:
Kim spurgte om det ikke var muligt at få et nyhedsbrev, når der sker noget specielt i SPK.
Dette mente Georg sagtens kunne lade sig gøre, man skulle så blot tilmelde sig denne
service, når den kom i gang. Han kigger på det snarest.

Referant: Nete Helt-Hansen

