Referat fra Racerepræsentantmøde 9/10-2016 – Hotel Villa Gulle, Nyborg
Referent: Lisbeth Holm Gundesen
Dagsorden

Referat

1. Velkomst ved klubbens
formand

Allan bød alle RR velkommen.
Vi ville gerne have flere racer repræsenteret, men da vi fik
set på hvor mange af vores medlemmer, der egentlig var
repræsenteret, er der 381 ud af vores 501 medlemmer, der
er til stede.
Klubbens regnskab ser fornuftigt ud – men det affødte en
snak om vores blad og om udstillinger generelt.

2. Bordet rundt (præsentation af RR)

Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer.

3. Gennemgang af forretningsorden
+ DKK’s Quick-Tip-Guide

Allan gennemgik Quick-Tip-Guiden for tillidsvalgte, her
blev der understreget at man forventes at være forbilleder,
dvs at man opfører sig ordentligt overfor alle medlemmer i
ens race. Tal med hinanden hvis der opstår konflikter.
Køb hund hos DKK:
- Såfremt man har ændringer til Køb Hund kan det
indsendes til anor@dkk.dk

Forretningsordenen:
- De generelle retningslinjer blev gennemgået,
bestyrelsen udpeger en formand for udvalg, som så
selv sætter sit udvalg, hvert udvalg har en
bestyrelseskontakt.
-

Formand:
Allan Pedersen
Gejlager 8, Skodborg
6630 Rødding
Tlf.: 20 30 70 46

Næstformand:
Anne-Mette Christiansen
Skrædderbakkevejen 6
3700 Rønne
Tlf.: 24 23 78 22

Racerepræsentanten vælges af sine medlemmer i
racen, der er valg til racerepræsentant på næste
Generalforsamling, så husk at melde tilbage om du
genopstiller.

Kasserer:
Lisbeth Holm Gundesen
Sorøvej 180
4350 Ugerløse
Tlf.: 25 11 86 91

Sekretær:
Diana Nielsen
Møllebakkevej 10
7200 Grindsted
Tlf.: 20 97 17 32

Bestyrelsesmedlem:
Maria Szymanski
Holmbladsgade 102, 1.
2300 København S
Tlf.: 40 41 13 38

4. Regler for tilskud til
racespecifikke arrangementer

-

Der blev understreget at RR skal forholde sig neutral
overfor ALLE opdrættere af racen, og at man som
RR SKAL henvise til de officielle kanaler – også
selvom man har hvalpe i egen stue.

-

Økonomi, blev gennemgået og en snak om arv,
donationer, racens penge osv.

De nye regler pr. 1. januar 2017 blev gennemgået

5. Status på klubbens udvalg
-

Medieudvalg

Der er nedsat et medieudvalg, som dækker vores blad, vores
hjemmeside, presse, vores ansigt udadtil, branding.
Stande på Dansk Kennel Klub, osv, der er tale om at få
lavet noget materiel.

-

Mentalbeskrivelsesudvalg

Der er nedsat et udvalg nu, som består af tre medlemmer,
der henstilles til at racerne får lavet en ønskeprofil, det er
racerne selv, der får lavet ønskeprofil, men udvalget kan
være behjælpelige med.
SPK vil stå for de arrangementer, der måtte være ønske og
behov for.
Forslag om at lave et fælles orienteringsmøde, hvor der kan
igangsættes workgroups.
I Sverige laver man en BPH test, som er noget mere ”mild”
i det og måske passer bedre på vores racer end den der test,
der foretages i DKK i dag.

-

Hyrdeudvalg

Formand:
Allan Pedersen
Gejlager 8, Skodborg
6630 Rødding
Tlf.: 20 30 70 46

Næstformand:
Anne-Mette Christiansen
Skrædderbakkevejen 6
3700 Rønne
Tlf.: 24 23 78 22

Udvalget er i øjeblikket ikke aktivt, der er stadig en kontakt,
men lige pt er der ikke ressourcer til at lave arrangementer.
Det vil være rigtigt dejligt hvis de hyrdende racer, vil
forhøre i deres bagland om der er nogen, der vil indgå i
udvalget og måske undersøge flere muligheder for at få
arrangementer op og stå.

Kasserer:
Lisbeth Holm Gundesen
Sorøvej 180
4350 Ugerløse
Tlf.: 25 11 86 91

Sekretær:
Diana Nielsen
Møllebakkevej 10
7200 Grindsted
Tlf.: 20 97 17 32

Bestyrelsesmedlem:
Maria Szymanski
Holmbladsgade 102, 1.
2300 København S
Tlf.: 40 41 13 38

-

Sporudvalg

Der er et nyt udvalg, og der er afholdt 1. prøve og der er et
håb om at der også foretages sporprøver på Sjælland,
kontakt gerne sporprøvende racer, således at der kan ydes
hjælp til praktisk arbejde.

-

Udstillingsudvalg

Allan Sørensen bliver som formand, men resten af udvalget
stopper ved udgangen af dette år, Georg fortsætter år 2017
med men der er afløser på denne.
Udfordringen er at finde en kasser og en
opstillingsansvarlig og ikke mindst hjælpere til at sætte op,
speaker, støvsugere og fotograf.
Opfordring er at se i baglandet om der er nogen, der kan
hjælpe på de manglende poster og også om der er hjælpere
til hjælper-posterne.

6. jubilæumsudstilling

Bliver i pinsen 2018, der forhandles om lokation, hvor der
tænkes at der bruges noget af egenkapitalen.

7. BSI Listen
(Breed Specific Instructions)

Det er liste med instruktioner, til dommere, over racer, hvor
der er opmærksomhedspunkter, dommeren bør være
opmærksom på.
De beder om at dommerne i kritikker kommenterer på
specifikke punkter på enkelte racer.
For gruppe 5 hunde er det Chow Chow og indenfor de tyske
spidser er det pomeranien. Altså ikke nogle af SPK’s racer
lige nu.
Bestyrelsen er blevet bedt om at melde ind såfremt der er
racer i SPK hvor der bør være særlige
opmærksomhedspunkter.
Såfremt en race ønsker opmærksomhedspunkter meldt ind,
skal det være Allan Pedersen i hænde senest 1. december

Formand:
Allan Pedersen
Gejlager 8, Skodborg
6630 Rødding
Tlf.: 20 30 70 46

Næstformand:
Anne-Mette Christiansen
Skrædderbakkevejen 6
3700 Rønne
Tlf.: 24 23 78 22

Kasserer:
Lisbeth Holm Gundesen
Sorøvej 180
4350 Ugerløse
Tlf.: 25 11 86 91

Sekretær:
Diana Nielsen
Møllebakkevej 10
7200 Grindsted
Tlf.: 20 97 17 32

Bestyrelsesmedlem:
Maria Szymanski
Holmbladsgade 102, 1.
2300 København S
Tlf.: 40 41 13 38

2016 – formand@spidshundeklubben.dk

8. Racehjemmesider og gamle
kritikker

Hjemmeside: Stregtegningerne – dimensionerne skal altså
være rigtige, uanset om billederne bliver uens, så må der
hellere være luft rundt om.
Send jeres hjemmeside link til webmaster så der kommer
link til hjemmesiden. Password kan rekvireres hos Lisbeth.
Der må selvfølgelig ikke skrives nedsættende om SPK eller
DKK.
Opdrætterannoncer sløjfes fra næste år, men det bliver
sådan at der oprettes opdrætterlister på racerne, hvor man
som opdrætter kan vælge at få linket til sin private
hjemmeside, dette er en service for opdrættere af klubben.

9. Dommerønsker

Dommerønsker fremsendes til udstillingsudvalget løbende,
men senest 15. september 2017.
Det bør være dommere, som kan dømme gruppen, men har
du et dommerønske – send det endelig ind.

10. Aktiviteter på tværs

Ønskeliste
Fælles gåtur
Foredrag
Mini kurser i Rally, Agility, Lydighed
Handlerkursus

11. Eventuelt
-

Facebook gruppe for RR

Formand:
Allan Pedersen
Gejlager 8, Skodborg
6630 Rødding
Tlf.: 20 30 70 46

Næstformand:
Anne-Mette Christiansen
Skrædderbakkevejen 6
3700 Rønne
Tlf.: 24 23 78 22

Vil der være et behov for en gruppe for RR på facebook, en
slags erfa-gruppe. Anne-Mette opretter gruppen og vil gerne
være administrator på den.
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-

Indkaldelse til RR

Kontaktperson, tilmelding med landsdel på.

-

Fælles mail

Der er en fælles mail til racerepræsentanterne, den hedder
racerepraesentanter@spidshundeklubben.dk

12. Ordet er frit.

Formand:
Allan Pedersen
Gejlager 8, Skodborg
6630 Rødding
Tlf.: 20 30 70 46

Allan takker for et godt møde.
Formen er meget god, et årligt møde er en super ide.
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