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Referat fra bestyrelsesmøde 28-11-2015 hos Diana 

Til stede: Anne-Mette, Maria, Allan, Susanne, Lisbeth og Diana 

Afbud fra: Melanie 

 

Referent: Diana 

 

Dagsorden Referat 

 

1. Økonomi   

 

Intet regnskab at foreligge, men det ser fornuftigt ud. Der var pænt 

overskud (50.000) efter Fuglebjerg udstillingen.  

Vi er ikke op på antal medlemmer som der ønskes (mindre end 

500). Vi mister desværre medlemmer. Hvalpekøberne slår bedst 

ud som medlemmer.  

Vi skal tænke over hvordan vi bibeholder vores medlemmer og 

hvordan vi hverver nye. 

 

2. Nyt fra udvalgene 

 

- Udstillingsudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sporudvalget 

fremadrettet 

   

   

 

   

- Hyrdeudvalget 

  

  

 

 

Der har været afholdt udstillingsudvalgsmøde, der ligger referat på 

hjemmesiden.  

Jubilæumsudstilling den 10-13. maj 2018 forsøges der at få lov til 

at bruge Askov Højskole, vi skal nedsætte et jubilæumsudvalg, 

med deltagelse af bestyrelse / udstillingsudvalg. 

 

Jubilæumsudvalg nedsættes ved opslag i vores medier – evt. 

forespørgsel på generalforsamling. 

 

Efter Nyborg udstillingen vil der fremover være mulighed for køb 

af rosetter (40,-) for klubchampionaterne og dansk championat på 

udstillingerne. Præmiebonner kan anvendes ved køb. BIR baby, 

hvalp, junior og veteran får udleveret roset i ringen.  

 

Dommerønsker fra medlemmer nedsættes i vores medier 2 gange 

årligt. Ønsker fremsendes til de respektive racerepræsentanter. 

 

 

Der var en del racerepræsentanter som meldte sig frivilligt ved 

Racerepræsentant-mødet. Der blev holdt stilstand idet nogle af de 

gamle i sporudvalget skulle holde møde i Fuglebjerg.  Da vi intet 

har hørt, skubber Diana lidt til de erfarne først inden videre tiltag 

for at følge op på sagen. 

 

Allan tager kontakt til Hyrdeudvalget for at høre om deres tanker 

og planer.  
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- Medieudvalget  

 

 

 

Intet nyt. Kritikkerne skal op og stå hurtigst muligt da det er en 

stor mangel i forhold til man hvad man først troede. Efter nogle 

tilbagemeldinger fra nogle racer er der stor efterspørgsel efter de 

gamle kritikker. Såfremt der ikke findes løsning, sættes det gamle 

system op. 

 

Flere undermenuer laves for at gøre siden mere smidig og let 

anvendelig for brugerne. Desuden sættes særskilte undersider op 

mhp. udstillingsresultater og billeder med navne efter hver for at 

kunne følge med resultatmæssigt. 

3. Sager til behandling 

 

- Juleudstilling 

 

 

 

 

- Henv. vedr. hvide 

shibaer 

 

- Henv. vedr. 

dommeruddannelse 

 

 

 

- Henv. vedr. MT-

beskriveruddannelse 

 

 

 

- Drøftelse af MT- 

beskrivelse 

 

- Handlerkursus 2016 

 

 

 

- Henvendelse fra 

Medlem  vedr. 

stambogsføring 

 

 

 

 

 

Der er mange fine præmier til julelotteriet i år, hvilket er stor 

fremgang i forhold til sidste år. Børnelotteriet kunne ikke lade sig 

gøre. Opslag på facebook sættes op mht. hjælpere vedr. julelotteri. 

Sponsorer kommer på hjemmesiden. 

 

Allan kontakter RR for at få en afklaring til videre behandling. 

 

 

Bestyrelsen undersøger via DKK hvad reglerne er for at indstille 

til uddannelsen; hvordan og hvorledes, samt hvad det kræver af 

klubben og ansøger. Bestyrelsen er meget positiv for henvendelser 

omkring tiltaget. 

 

Bestyrelsen undersøger via DKK hvad reglerne er for at indstille 

til uddannelsen; hvordan og hvorledes, samt hvad det kræver af 

klubben og ansøger. Bestyrelsen er meget positiv for henvendelser 

omkring tiltaget. 

 

Der sendes ud til racerepræsentanter omkring dette. 

 

 

Linda Arleth vil gerne iværksætte et handlerkursus i 2016, vi 

takker og bukker, mere om det senere. 

 

 

Allan kontakter DKK. 
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4. GF 

 

 

 

 

Allan, Anne-Mette og Maria genopstiller til GF. 

Næste GF bliver afholdt den 17. april 2016 på Heise Kro i Jylland, 

Wilfred kontaktes omkring dirigent.  

Der indsættes indkaldelse i februar bladet, med frist for 

indsendelse 10. januar. 

 

Diana forespørger kroen. 

 

Der bliver fællesspisning som sædvanligt, tilmelding via Nem-

tilmeld som sidste år, Lisbeth koordinerer med Diana, som har 

kontakten til kroen. 

 

GF starter kl. 13 – fællesspisning kl. 12. Der afholdes 

bestyrelsesmøde kl. 10 og konstituerende møde efter. 

 

Budget for 2017: Lisbeth laver et udkast, der sendes rundt. 

 

Forslag: Kontingent uændret, uændret kørselssatser  - Vi går i 

tænkeboks og genoptager forslag på næste møde. 

5. Evt. 

  

- ”Salgsfoldere” 

- Foredrag med Mactor 

 

- Facebook 

 

 

 

 

 

- Medier og annoncer 

 

 

 

 

 

 

- Sporprøver 

 

 

 

- Askov 

 

 

 

Der skal trykkes nye og sendes til DKK, Anne-Marie Villingshøj 

Der var kun 12 tilmeldinger, arrangementet forventes at give 

underskud men prøves igen 

Officielle opslag fra SPK skal opslås af administrator på 

Facebook. Vi beder Linda om at Bestyrelsen får 

medadministratorret for at gøre siden officiel. Informationsopslag 

skal også ligge her. Sager der skal behandles af Bestyrelsen sendes 

stadig pr. mail. 

 

Der skal mere gang i medie/pressen for at promovere SPK mere. I 

forbindelse med Fuglebjerg blev der annonceret en fin artikel 

omkring SPK og racerne. Der foreslås, at man på sigt kontakter 

lokalaviserne omkring udstillingsarrangementerne mhp. et fast 

indlæg for at få klubben og racerne mere i fokus, samt gøre 

hundeinteresserede orienteret om events.  

 

Da vi ikke har et eksisterende sporudvalg eller på nuværende har 

et samarbejde med andre Specialklubber er der ingen officiel 

kåring af Årets Sporhund.  

 

Foredragsholderne skulle have orienteret sig mere om sit 

publikum, da emnerne var lidt malplacerede. Andre oplæg var 
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- Racerepræsentanter og 

interne kampe 

rigtig gode og relevante og taget til efterretning. Desuden rigtig 

god forplejning. Bestyrelsen bestræber sig på, at alle deltager 

næste år. 

 

Det vil desværre altid være et problem, som man ikke kan komme 

til livs. Bestyrelsen gør sit bedste for at løse problemstillingerne 

mellem parterne, når der kommer sager til behandling. 

Konsekvenser for ikke at fyldestgøre sit hverv som 

racerepræsentant er blevet diskuteret.  

 

Det er vigtigt at bevare den gode tone overfor hinanden, hvorfor 

der vil blive udfærdiget en kampagne med logo i SPK-regi.  

 

 

Næste møde                 

 

17. januar 2016 kl. 10 hos Maria 

 

            

 

 

                                                         

                                            

 

                                               

 

 

 

                                         

                                           

                   

                                           

      


