Referat fra bestyrelsesmødet den 23 – 10 -2005 I Aarup.
Til stede. : Bjarne Wohlfahrt, Carl Jensen, Else Palmquist, Birte Jensen,
Bitten von Aspern, Kirsten Frantzen, Vibeke Bødtger.
Dagsorden:

1- generalforsamling 2006
2- kontingentfornyelse 2006
3- økonomi, rigets tilstand
4- medlemsmøde 2006 ?
5- henvendelser
a - Västgötaspids om tilskud
b - Censur på hjemmesiden
c - Regler for parklasse
d - Fortsat type af GJD / Akita
e - Spidshundens juni-nummer
6- retningslinier for sundhedsudvalg + generelle regler
7- indhold på racehjemmesider
8- DKK's nye linie f.s.v.a. de etiske retningslinier
9- Pomeranier klubskift
10- eventuelt
ad 1:
Generalforsamling 2006 afholdes på Fyn den 23 -4 -06
Pakke materiale den 9 april, tidsfrist for forslag den 12 – 3 -06
På valg er Carl- Else og Bitten
Indkaldelse forventes bragt i decembernummeret af Spidshunden.
ad 2:
Else pakker girokort m. m i november til udsendelse i December.
ad 3:
Økonomien gennemgået er OK.
Der oprettes en Jubilæumskonto, beløb der hensættes for år 2005 afhænger af
årets overskud.
ad 4:
Der er ikke planlagt medlemsmøde i foråret 2006.
ad 5:
a
Tilskud til Västgötaspids, der kan gives 2 hold frimærker til udsendelse af post til
medlemmer med Västgötaspids. Jvfr. Regler for Racerepræsentanter.
Ansøgning om yderlig tilskud er afslået
5b Sagen gennemgået og behandlet.

Konklusion:
Det er normal procedure for alle henvendelser, at de behandles på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen finder tonen i de tre indlæg på SPKs debat side dybt kritisabel,. Fremover vil
indlæg/tråde på dette niveau blive slettet.
Formanden skriver svar til brevskriveren.
Sagen er hermed afsluttet.
5c
Midlertidige point for parklasse 05 fastholdes Udstillingsudvalget skal henstille til
dommeren at samtlige par placeres i store ring
5d
Bestyrelsen kontakter DKK med henblik på at forlænge typebestemmelsen for ikke FCI
lande. Carl udformer et brev.
5e
Bestyrelsen har drøftet sagen, og sagen er hermed afsluttet.
Bjarne svarer skriftligt på henvendelsen.
Ad 6
Foreløbige retningslinier udleveret, Bjarne kommer med oplæg til retningslinier for alle
udvalg til næste møde.
Ad 7
Link og kommercielle annoncer må ikke bringes på racesiderne.
Jf. referat fra Racerepræsentantmødet.
Ad 8
Drøftelse om evt. opstramning af etiske regler.
Ad 9
Intet nyt fra DKK omkring punktet.
Næste møde:
12-3 -2006
i Vejle.

