Specialklub under Dansk Kennel Klub,
Stiftet 4. Juni 1968
Giro 2 15 06 89

Sekretær i udstillingsudvalg:
aGeorg Crlsen
St. Havelsevej 89
3310 Ølsted
Tlf.: 47 74 92 05
E-Mail: georg@carlsen.mail.dk

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. november 2008
Tilsted var:
Formand:
Freddie Klindrup
Næstformand:
Sarah Brandes
Kasserer:
Else Palmquist
Sekretær:
Georg Carlsen
Bestyrelsesmedlem:
Vicki Graversen
Afbud fra suppleant
Pernille Strikert.
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden

Referat
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3. Orientering om
indkommet post

Freddie orienterede om indkommet post og meddelelser.
• Dommergodkendelser
Lillian Christensen: Akita og Keeshond
Hans Erik Pedersen: Akita
• DKK orienterede om regler for deledommere.
• DKK efterlyser indsendelse af resultater fra sporprøver.
• Skov og naturstyrelse kræver at SPK godkender de personer der søger
tilladelse til at træne i skovene med hunde. Freddie har udfærdiget ”Nummerplader” til disse.
• Brev fra DKK ang. Ansøgt parring af 2 farve/størelsesvarianter for Grossspitz. Freddie har undersøgt det i racens hjemland, og fået beskeden, at
”det må man ikke”.
• DKK oreinterede om nyt udstillingsreglement for 2009. Det væsentligste er
at ”Bedst i køn klasse” vender tilbage.
• DKK afholder i 2009 møder/foredrag ang. Nationale racer.
• For SPK drejer det sig om Grønlandshund. Racerepræsentant Mai Høllet
deltager for SPK.
• SPK er blevet gjort opmærksom på en overtrædelse af klubbens etiske
anbefalinger, idet en opdrætter har trukket 6 kuld på en tæve. Da samme
tæve ydermere var væsentlig for ung ved sit første kuld, besluttede bestyrelsen at iværksætte sanktion mod medlemmet, i form af udelukkelse fra
hvalpeliste og kenneloversigt.
• En ansøgning om dispensation ang. Registrering af hvalpe blev givet.

4. Regnskab

•

•
•
•

Det på generalforsamlingen, nedstemte regnskab for 2007 blev fremlagt.
Der er foretaget en total bogføring af alle til rådighed værende bilag, hvilket
har givet sig udslag i et noget anderledes, mindre, overskud.
Det ændrede regnskab vil blive forelagt for revisorerne, og fremlagt på
generalforsamlingen i 2009.
Regnskab for 2008 er bogført indtil dato, og udviser et udmærket resultat
p.t.
Det blev besluttet, fremover at opdele regnskabet, således at regnskab for
udstillinger fremlægges som et særskilt regnskab, dog sådan at der forelægges en status for klubben som helhed..
Det blev besluttet at det ved nyindmeldelse nævnte ”Indskud” sættes til kr.
0,-, da det er en gammel ”arv” fra dengang det kostede nævnte indskud at
tilmelde P&T’s adresseregister.
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5. Urafstemning
resultat

•

Der har været afholdt urafstemning om DNA test, som avlsrestriktion for
Finsk Lapphund.
Urafstemningen viste et stort flertal for at indføre dette, og der er udarbejdet
skema med oplysninger om race til DKK.

6. Udstillingsudvalg, herunder
orientering om
seneste
udstillinger,
Præmiebod

•

Udstillingsudvalget består af:
Formand:
Allan Sørensen
Kasserer:
Kirsten Carlsen
Sekretær:
Susanne Langhoff.
Faste medhjælpere: Ole Nielsen, Georg Carlsen og materialeforvalter er
Per Danielsen.
Efter behov skaffes lokale hjælper fra gang til gang.
Det konstateredes at udstillingerne og deres afvikling forløber fint.
Præmieboden er under afvikling, Der udleveres ikke flere præmieboner,
men derimod gavecheck fra COOP, der jo kan indløses over hele landet.
I Hårlev foretages dommerændring, idet Jens Ramsing dømte mange af
klubbens racer i Herning. I stedet kommer Mogens Slot Hansen.

•
•
•
•
•

7. Resultater fra
udstillinger,
hvordan kører
det

•
•
•

8. Medlemskartotek

•
•

9. Sporudvalg, se
mail fra Lise
Smed

•
•

Resultatindtastningen er overtaget af Susanne Langhoff, der p.t. har
indtastet alle resultater, og de er lagt på hjemmesiden.
I medfør af ovennævnte (pkt.3) om genindførelse af ”Bedst i køn” vil
pointgivning til års konkurrencerne blive ændret til det der var gældende
indtil 1.1.2008.
Dette vil blive benyttet fra 1.1.2009, og efterfølgende fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.
Medlemskartoteket er gennemgået, og efter fejlen med girokortene ved
årets start, blev mange medlemmer slettet. Der blev udsendt 270 nye girokort, hvilket gav ca. 100 tilbagevendte medlemmer.
Girokort for 2009 vil blive udsendt sidst i december.
Racerepræsentanten for Jämthund har udpeget Pernille Strikert.
Freddie skriver til Karina Kofoed, da der mangler både regnskab for, og
registrering af, sporprøver.

10. Generalforsamling

Freddie søger efter lokale og dirigent til generalforsamlingen den 19. april 2008.

11. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. marts 2009, hos Sarah Brandes.

12. Eventuelt.

Det er besluttet at vi prøver at genoptage debatsiden på hjemmesiden. Det er dog
en forudsætning at der holdes en sober tone medlemmerne i mellem.

Referant:
Georg Carlsen
10. dec. 2008
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