Referat fra bestyrelsesmøde
26. september 2009 i Slagelse
Til stede: Linda Arleth, Georg Carlsen, Freddie Klindrup, Kim Bay Nielsen, Pernille Strikert
Referent: Pernille Strikert

Dagsorden
Referat
1. Godkendelse af Godkendt
dagsorden
2. Godkendelse af Godkendt
referat fra sidste
bestyrelsesmøde
3. Orientering om
indkommet post

DKK udsender nu fakturaer elektronisk.
Den nye hundelov herunder regler vedrørende forbudte racer har medført, at
reglerne for mentaltest skal justeres.
Vi har modtaget en ansøgning om et særligt basenji-show til juleudstillingen.
Det må de gerne.

4. Regnskab

Online-bogføring er sat i gang for klubben som helhed og for udstillingerne.
Der kan opnås adgang til systemet via en hvilken som helst pc med
internetadgang.
Saldobalance blev udleveret og gennemgået:
- Vi har fået flere hvalpeindmeldelser.
- Der er sparet et betydeligt beløb på bladet, dels som følge af det nye format,
og dels pga. det lavere medlemstal.
- Vi har haft færre udstillinger i forhold til tidligere år, hvilket har medført, at
der har været flere deltagere pr. udstilling:
2009: 6 udstillinger/761 deltagere
2010: 3 udstillinger/406 deltagere (indtil nu), lidt flere end i 2009 på trods af,
at vi har mistet malamutterne
Vi har pt. et overskud på 88.000 kr.
Vores indestående i banken er på 253.000 kr.
Vi har 42.000 kr. stående i tilgodehavender hos DKK (online-betalinger for
udstillinger).

5. Dispensationsansøgninger og
avlsrestriktioner

Vi har modtaget en dispensationsansøgning vedrørende for sen registrering af
et hvalpekuld. Den godkendes.
En sag vedr. manglende registrering af PRA-resultater: Der er blevet
registreret et hvalpekuld af én af klubbens racer, hvor der er krav om
registrering af PRA-resultater, på trods af at der ikke er registreret PRAresultater for forældrene. Freddie og Georg kontakter DKK med henblik på at
få registreret de manglende resultater.
Freddie er blevet kontaktet med ansøgning om registrering af ny
farvebetegnelse for amerikansk akita: Sort/brun m/aftegn.
Resultaterne af urafstemningerne efter generalforsamlingen har været
behandlet af DKK:
Norsk buhund:
Øjenrestriktioner: OK
HD: Man ønsker flere oplysninger
Basenji:
AD: OK
Fanconi: Man ønsker flere oplysninger

6. Udstillinger

Vi har modtaget en ansøgning fra en dommer vedr. autorisation til at dømme
nogle få af klubbens racer: finsk lapphund, norsk buhund, västgötaspids,
canaanhund.
Vi mangler pt. ikke dommere og ovenstående racer er for få til at vi kan bruge
vedkommende på vores udstillinger. Vi har ikke nok caananhunde til at vi kan
autorisere en dommer.
Dobbeltudstillingen i Fuglebjerg 2011 ligger samtidig med
verdensudstillingen i Paris. Det besluttes at flytte den til 13.-14. august 2011.
Det tjekkes at hal og dommere er ledige.

7. Sporudvalg

Et medlem har via sporudvalget søgt om at få registreret sporprøveresultater
for finsk hyrdehund. DKK har bedt om at modtage ansøgninger fra evt. andre
racer ved samme lejlighed, frem for at ansøgningerne kommer dumpende for
én race ad gangen.
Sporudvalget har indstillet, at vi søger for alle klubbens racer, alternativt de af
klubbens racer, der har jagthundebaggrund.
Sagen afventer pt. behandling i udvalg i DKK.
Der har i efteråret været afholdt en sporprøve med 6 tilmeldinger og endnu en
prøve afvikles i oktober med 7 deltagere, begge i Jylland.
Sporudvalget har i Spidshunden efterlyst frivillige til at løse de praktiske
opgaver i forbindelse med sporprøver på Sjælland, men ingen har meldt sig, så
der afholdes ingen sporprøver på Sjælland i efteråret.

8. Hyrdehundeudvalg

Kim uddelte forslag til retningslinjer for hyrdehundeudvalget. Disse blev
godkendt med mindre justeringer.
Kim finder tre interesserede medlemmer blandt ejere af hyrderacerne, som
udgør udvalget i startfasen.
Hyrderacerne er: norsk buhund, svensk lapphund, västgötaspids, finsk
lapphund, finsk hyrdehund.
Kim sørger for kontakten til DKK.

9. PR-udvalg

Linda har skrevet til nogle sponsor-emner, men har ikke fået svar.
En ny folder med racebeskrivelser er under udarbejdelse. Vi skal have nye
billeder på omslaget. De racer, der har forladt klubben, skal fjernes fra
folderen, og de nye skal med. Georg har indhentet nye racebeskrivelser fra
racerepræsentanterne og arbejder på at fremskaffe egnede "anonyme" billeder
af racerne.
Vi forsøger at modernisere klubbens logo lidt. Vi holder fast i selve logoet,
men skriften opdateres til en font. Den gamle skrift var tegnet, hvilket ikke er
praktisk. Farven kan muligvis også opfriskes. Vi undersøger mulighederne.

10. Møde med
racerepræsentanter 2011

Mødet i år blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
Nyt møde afholdes 15. maj på Fyn, evt. Villa Gulle i Nyborg.
Vi drøftede muligheden for at kunne afsætte racerepræsentanter, hvis
retningslinjerne ikke overholdes.
Retningslinjerne er vedtaget på generalforsamlingen og kan kun ændres på
samme. Beføjelserne til at ændre retningslinjerne kan kun lægges over til
bestyrelsen, hvis generalforsamlingen vedtager dette.
Retningslinjerne trænger til at blive revideret.

11. Dato og sted
for generalforsamlingen 2011

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 10. april 2011, denne gang på
Sjælland.
Vi finder et sted i Slagelse/Korsør-området med plads til 40-60 personer og
med start kl. 13.30 og bestyrelsesmøde inden.
På valg til bestyrelsen er Kim Bay Nielsen og Pernille Strikert.
På valg til sporudvalget er Asger Christiansen, Anni Gerdsen og Pernille
Strikert.
Der skal vælges racerepræsentanter.

12. Eventuelt

Der er formandsmøde i DKK den 8. januar 2011. Freddie og Kim deltager.
Der blev talt lidt om, hvorvidt vi bør udarbejde en forretningsorden for
bestyrelsen.
Freddie skriver til racerepræsentanterne og beder dem indsende regnskab og
beretning for aktiviteter afholdt i løbet af året.
Linda ønsker at afholde et handlerkursus med Gerard O'Shea til foråret.
Arrangementet skal være i SPK-regi og med deltagelse af både medlemmer og
ikke-medlemmer. Linda undersøger pris mm.

