Referat fra bestyrelsesmøde 23. maj 2009 i Svendborg
Til stede: Freddie Klindrup, Kim Bay Nielsen, Georg Carlsen, Pernille Strikert
Afbud fra: Else Palmquist
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden

Referat
Punkt tilføjet: 10. Racerepræsentanter.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af
referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om
indkommet post.
Efterretningssager

Der er kommet resultater fra DKK-udstillingerne i Ålborg og Hedensted.

4. Regnskab,
herunder
hovedklub og
udstillinger

Der er oprettet en ny kontoplan. Fremover køres to regnskaber, udstillinger
for sig og hovedklub, spor, træk mm. for sig.

Freddie har modtaget et brev vedrørende tilskud til import af norske
lundehunde. Man ønsker at oprette en fond på 50.000 kr., og tilskud kan søges
til omregistrering og 2 x udstillingsgebyr pr. importeret hund.

Udstillinger er bogført frem til d.d.
Klubbens økonomi er god. Hårlev-udstillingen gav et overskud på omkring
6.000 kr. Der vil stå ca. 250.000 kr. på klubbens konti, når Svendborgudstillingerne er afregnet.

5. Bankskifte

Det blev vedtaget at flytte klubbens konti i Nordea, så alt er samlet i Danske
Bank. Der har været problemer med Nordea, bl.a. med at få oplysninger om
indbetalere.

6. Udstillinger,
sponsorer

Udstillingerne for resten af 2009 er på plads. Vestergadehallen i Silkeborg er
booket på meget favorable vilkår.
Dommere til udstillingerne i 2010 er også fundet samt godkendt af DKK.
Det er pt. meget vanskeligt at skaffe sponsorer. Alle sparer på
marketingbudgetterne. Specific har en annonce på bagsiden af Spidshunden,
som lige nu er gratis for dem, fordi de er ophørt med at give foderpræmier.
Det drøftedes om annoncen skal fjernes, eller Specifik evt. skal tilbydes
annoncen mod betaling.

7. Urafstemninger

Der skal udsendes stemmesedler til to racespecifikke urafstemninger:
american akita og basenji.
Georg udsender stemmesedler, og Kim modtager dem. Stemmerne optælles i
forbindelse med dobbeltudstillingen i Fuglebjerg.

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.
Polarhundeklub??

Der har været tiltag til dannelse af en ny specialklub for de 4 polarhunderacer,
siberian husky, alaskan malamute, samojedhund og grønlandshund.
Samojedhundeklubben har nedstemt forslaget og fortsætter som de er.
Huskyklubben skal afholde ekstraordinær generalforsamling om spørgsmålet.
Her er stemningen meget positiv over for forslaget.
"Vores" 2 polarhunderacer har fået udleveret medlemslister og skal samle
underskrifter til urafstemning om, hvorvidt de vil udtræde af
Spidshundeklubben og danne en ny specialklub.

10.
Nogle racerepræsentanter ligger inde med pæne beløb, som tilhører klubben.
Racerepræsentanter Det skal pointeres over for racerepræsentanterne, at de skal oplyse klubben
om, hvad de har af penge. Freddie sender et brev til alle racerepræsentanter.
11. Eventuelt

Georg har flyttet klubbens hjemmeside til et nyt webhotel. Det tidligere
fungerede meget dårligt, og det nye er desuden en del billigere. Vi benytter
anledningen til at starte debatforummet igen. Bestyrelsen håber på en mere
sober tone i denne omgang.
En sag vedr. parring på tværs af størrelses- og farvevarianter i én af klubbens
racer er afsluttet.
Pernille har stadigvæk ikke fået filerne til brug for udarbejdelse af
klubchampionater fra afgået bestyrelsesmedlem. Georg finder sine gamle filer
frem og skaber noget brugbart.

Referent: Pernille Strikert
Dato: 28. maj 2009

