Referat fra bestyrelsesmøde 22. august 2009 i Fuglebjerg
Til stede: Freddie Klindrup, Kim Bay Nielsen, Georg Carlsen,
Afbud fra: Else Palmquist og Pernille Strikert
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden

Referat
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra Godkendt uden bemærkninger.
sidste bestyrelsesmøde
3. Orientering om
indkommet post.
Efterretningssager

Freddie fremlagde diverse skrivelser fra DKK.
En dispensationsansøgning som SPK havde afslået var blevet givet
af DKK, hvilket bestyrelsen er meget undrende over.
Spørgsmål fra DKK ang. Norsk Elghund, grå, er sendt videre til
racerepræsentanten.
Der var indkommet en anke over urafstemningen, vedr.
Grønlandshund og Alaskan Malamute.
Anken har været behandlet via mail, og bestyrelsen har meddelt den
ankende, at regler vedr. afstemningen har været fulgt.

4. Regnskab, herunder
hovedklub og udstillinger

Regnskabet fra hovedklubben var ikke tilgængeligt, da kassereren
havde meldt afbud.
Det kunne dog konstateres via kontoudtog fra bankkonti, at klubbens
økonomi ser ganske fin ud. Indestående p.t. ca. 250.000,- kr.
Regnskabet for udstillinger og udstillingsudvalg er bogført til dato,
og udviser et rigtig pænt overskud ca. 20.000,- kr.

5. Økonomi efter den
1.1.2010

Da vi jo pr. 1.1. 2010 ”mister” ca. 100 medlemmer der overgår til
den kommende Polarhundeklub, er det nødvendigt at kigge ekstra på
økonomien.
Dette vil give et tab i kontingentindtægter på ca. 30.000,- kr., men
samtidig en besparelse på blad og udsendelse på ca. 18.000,- kr.
Det undersøges om der kan være besparelse ved at ændre
Spidshunden’s format til B5 (samme format som f.eks. Anders And)
Trykkeudgifterne til bladet er dog p.t. meget rimelige, da trykkeriet
ifølge deres udsagn modtager et meget fint færdiggjort materiale fra
vores bladansvarlige.
Freddie tager en snak med trykker Allan Werk.

6. Bankskifte

På sidste møde blev det besluttet at vi fremover skal samle klubbens
konti i Danske Bank.
Dette arbejde pågår stadig.

7. Udstillinger, sponsorer

Udstillingerne for 2010 er på plads, både med hensyn til dommere
og steder.
Freddie prøver at kontakte andre gruppe 5 klubben for et muligt
samarbejde om fremtidige udstillinger, da vi med AM’s udgang fra
klubben vil mangle ca. 30 hunde på en udstilling. Vi vil derfor være
for mange til 1 dommer, og ”for få” til 2. Derfor kunne et
samarbejde med en eller 2 mindre klubber være en god ide.
Den meget omtale finanskrise kradser også i vore mulige sponsorer.
Det er virkelig svært at skaffe sponsorpræmier for tiden.
Derfor er bestyrelsen og udstillingsudvalget meget lydhøre overfor
gode ideer i den retning.
Da der har været en tilbøjelighed til at flere og flere udstillere ikke
betaler tilmeldingsgebyrer til tiden, men skal opkræves på
udstillingsdagen, blev det vedtaget fremover at opkræve et gebyr på
20,- kr. pr hund i disse tilfælde.

8. Urafstemninger

Der har været afholdt 2 urafstemninger i fortsættelse af vedtagelse
på generalforsamlingen.
For Amerikansk Akita:
Udsendt 8 stemmesedler, hvoraf der kom 4 retur. Alle 4 stemte ja til
forslaget, der dermed er vedtaget.
For Basenji
Udsendt 8 stemmesedler, hvoraf der kom 5 retur. Alle 5 stemte ja til
begge forslag. Dermed er begge forslag vedtaget.

8. Sporudvalg, referater fra
møder til bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker fremover at modtage referater fra møderne i
sporudvalget. Pernille formidler dette til udvalget og sørger for at
bestyrelsen får referater. Referaterne behøver ikke være
underskrevet.
9.
Der er kommet tilmelding fra mindre en halvdelen af
Racerepræsentantskabsmøde racerepræsentanterne, så der udsendes en lille ”reminder”
10. Eventuelt
Referent: Georg Carlsen
Dato: 28. august 2009

Næste møde aftales senere.

