
 

  

 

 

     

 

Referat fra fælles udvalgsmøde den 26. februar 2023 

 

Deltagere:  

Fra bestyrelsen: Flemming Emanuelsen, Anne-Mette Christiansen, Lene Wohlfahrt, Lisbeth Holm 

Gundesen 

Fra udstillingsudvalget: Allan Sørensen, Gitte Hartwig, Pia Kristiansen 

Fra Medieudvalg: Kiki Giesmann (også mentalbeskrivelse), Anette Hoe Jessing 

Fra Rallyudvalg: Brian Binnerup, Michelle Pedersen  

 

1. Kort status fra udvalg 
- Udstillingsudvalg 

o Udfordringer i forhold til at der ikke er så mange tilmeldinger men har haller og dommere / 

personale til 3  

o EDS ser fint ud, der skal lidt praktik ind 

o Titler, skal vi søge om flere titler. 

o Snak om tiltag, udstillinger osv. 

o Hvordan får vi hvalpekøberne med, mail til dem om udstillinger 

▪ Pia og Lisbeth forsøger at se hvad der kan lade sig gøre i forhold til at sende mail ud 

- Mentalbeskrivelsesudvalg 

o 3 beskrivelser i 2022, det er gået fint.  

o Ca 40-50% er klubbens racer, de øvrige er andre racer. 

o Vi mangler hænder på Sjælland til at stå for det praktiske. 

o Økonomien er altid anstrengt, da der max er 10 på en beskrivelse 

o Ønskeprofil, kan der mærkes en forskel nu hvor der ikke er krav om en ønskeprofil 

o Under DKK er der et overordnet udvalg, hvor man kan søge om at der kommer en og 

fortæller om det 

o Opdrætterrabat, ved hele kuld ? 

- Rallyudvalg 

o Der er holdt 3 prøver i 2022, 1 kun for SPK racer, og 2 for alle racer 

o Der er kommet en mere i udvalget, Pernille Tørnblad er trådt ind i udvalget som er 

bosiddende på Sjælland 

o Der er 2 årskonkurrencer i DKK, årets rallyhund lå som regel i sammenhæng af en udstilling 

(Vejen, Ballerup). Fordi der er flere af dem, så er det svært at trække hundene til. Den 

anden konkurrence er DM, men det er kun under DKK og man kan som special klub søge 

om at lave det sammen med en kreds 

o Der er ikke Spidshunde nok, der deltager på Rally prøverne, derfor vil en prøve give 

underskud hvis det kun er SPK racer alene som vi har gjort på dobbelt udstilling i 

Fuglebjerg. 

- Medieudvalg 

o Over 2022 er medieudvalget blevet reduceret, således at der nu er 2, ved at Anette Hoe 

Jessing er trådt ind på bladposten. 

o På den lange bane skal der findes en ny webmaster 

o Der blev orienteret fra bestyrelsen omkring udsendelse af spørgeskema i forhold til bladet 



 

  

 

 

     

 

o Hjemmesiden, Kiki har overtaget hjemmeside arbejdet efter Rikke er stoppet, der er en 

overordnet design skabelon. 

▪ Der er lavet nogle racesider – skabelon, som er ved at være færdige og der 

begynder at blive fyldt informationer ind 

▪ Udvalgs siderne, er så småt ved at være klar, og lige så snart de er klar og der vil 

blive fyldt data / informationer ind 

▪ Når hjemmesiden frigives vil det være racerepræsentanter / udvalg, der skal stå for 

deres egne sider. 

▪ Vi ved ikke hvornår der er release-dato men vi håber stadig inden sommer 

▪ Sponsorer – snak om hvordan viser vi det, hvorhenne 

- Sporudvalg 

o Der planlægges prøver på Sjælland i 2023, men der er udfordringer i forhold til dommere, 

men der arbejdes på det. 

o Der mangler hjælpere generelt 

o Bør vi samarbejde mere med andre klubber med bytte af hjælpere / prøveledere 

- Hyrdeudvalg 

o Er hvilende, da der ingen medlemmer er i udvalget 

 

2. Kort opsamling på frivillighed i klubben 

- Den frivillighed som vi kender fra Frivilligheds-Danmark eksisterer ikke længere, så hvordan 

fastholder vi vores frivillige og hvordan får vi flere frivillige til 

o Vi skal spare, men samtidig skal det heller ikke koste penge at være frivillig 

o Anerkendelse 

o Fællesskabsfølelse, hvordan skabes den 

o Billeder på hjemmesiden af udvalgene 

o Facebook, hvordan kan vi bruge den platform bedre, skal der lægges opslag op efter 

arrangementer afholdt i SPK regi, hvert udvalg har en ansvarlig ? 

o Mere konkretisering i forhold til hvilken opgave, der skal løses 

o Aktivitetsdag / klubregi / frivillig / udvalg 

o Online information – kan det være en mulighed. 

 
3. Vision-Mission-Værdier 

- Der er et godkendt formål beskrevet i vores love og regler 

o Vision, håndgribelig, dagligdags ting – som fører hen til at opfylde vores formål /Hvad er 

det vi gerne vil 

▪ Det er Spidshundeklubbens vision at alle hunde indenfor klubbens racer er 

stambogsførte i DKK og ejerne er medlem af Spidshundeklubben, således at 

racernes trivsel, sundhed og vilkår sikres 

o Mission, hvad vej skal vi – for at kunne komme hen imod det / Hvordan kommer vi derhen 

▪ Hvordan fremmer vi hensigtsmæssig avl og anvendelse af klubbens racer samt 

udrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden 

o Værdier, hvad er klubbens kærneværdier / på hvilke betingelser 

▪ Fællesskabsfølelse 



 

  

 

 

     

 

▪ Anerkendelse 

▪ Ejerskab 

- Der laves en opsummering på dagen, som sendes ud til udvalgene. 

 

4. Filserver og mail 

- Filserver 

o Filserver skal bruges af alle udvalg, ingen dokumenter på private computere (adgang til 

filserver, send mail til Flemming) 

o Ved udskiftning af udvalg, oplysning til hjemmeside og blad (send til webmaster og blad) 

o Giv informationer videre til medlemmer af udvalgene 

 
5. Økonomi 

- Kort oprids af klubbens regnskab 

o Lene gennemgik klubbens regnskab for 2022 

o Vi ender ud med et underskud på 127.000 for året, hvor udstillingerne er størstedelen af 

underskuddet sammen med en udgift til den nye hjemmeside 

- Budget 

o Budgetterne blev gennemgået og der er kalkuleret med underskud i 2023 og 2024, det er 

en bekymrende udvikling. 

- Økonomi i udvalgene, kan vi drage mere nytte af hinanden 

o Sponsorer, for meget i sponsorat på tværs så svært ved at hive aftaler hjem 

 

 

6. Eventuelt 

- Opdrætterskriv til hvalpepakker/mapper, hvad kan SPK tilbyde, hvad er en stambog+ /stambog, 

evt. sendes sammen med velkomstbrev/gavekort. Der sendes et udkast ud til udvalgene 

- Udbrede aktiviteter – aktivitetsudvalg / Aktivitetsdag – for Hvem laver vi det, formel /uformel 

- Forsikring 

o Frivillige personaler og dommere er dækket under en forsikring, bestyrelsen udarbejder 

nogen retningslinjer /procedurer  

- Opdrætterrabat/anerkendelse – Gavekort til hvalpekøbere 

- Rabataftaler, Den tager vi med på et senere tidspunkt 

- Træning i SPK regi / Spot kurser, Der støttes op omkring muligheden for at afholde 

omkostningsneutrale spot kurser. Er der et udvalg, der gerne vil lave et spotkursus indenfor deres 

område eller andet, så står ideen helt åben. 

 


