Referat fra bestyrelsesmøde 13.09.2020 hos Anne Mette i Værløse
Til stede: Thomas Giesmann, Anne-Mette Christiansen, Pia Rødvig Kristiansen, Flemming Nedza, Susanne
Bang Afbud: Lene Wohlfahrt, Jette Israelsen.
Referent: Pia Rødvig Kristiansen
Dagsorden

Referat

1. Økonomi

Intet nyt siden sidst.
Regnskab for Fuglebjerg er endnu ikke færdig.

2. Nyt fra udvalg
 Udstillings- Bemanding, er den på
plads?
- Covid-19, udstillinger
resten af året.
- Ekstra udstillinger?
- Online udstillinger?
 Spor
 Mentalbeskrivelses
 Medie
- PostNord!
 Rally
 Hyrde

Udstilling: Vi søger stadig efter en opstillingsansvarlig. De fleste
administrative opgaver er flyttet væk fra posten.
Der laves ingen ekstraudstillinger i SPK regi i 2020, men de enkelte
racer har mulighed for selv at søge om at afholde certifikat udstilling.
De skal selv stå for alt, klubben vil ikke indblandes. Ej heller med
udstyr, rosetter og lign. Der skal bruges autoriseret dommer og
personale. Der kan ikke gives Klub cert eller point til racevinder.
Særregler for Junior klub cert fortsætter hele 2020.
- Klub-junior-championat. Kompensations regler resten af
2020, championatet kan opnås på 2 måder:
o 2 junior klubcert
o 1 klub junior cert samt 1 CK opnået i 2020 (dette
kan opnås uden brugsprøve)
Reglerne gælder kun for hunde, der kunne have stillet i
juniorklassen på en COVID-19-aflyst udstilling
Onlineudstillinger: Muligvis prøve udstilling med Finsk Lapphund,
med update efterfølgende, om folk synes det var en succes.
Spor: Der afholdes sporprøve 1/11 på Sjælland og 7/11 i Jylland.
Mentalbeskrivelse: Beskrivelse afholdt i Jylland 12/9. Alle pladser
udfyldt. Næste beskrivelse i år er på Sjælland, som også er fuldt
booket.
Medie: Der udarbejdes en autosignatur til bestyrelsen, til at bruge
når der sendes mail. Der er blevet talt med bladkompagniet, som
alternativ til Postnord, til udbringning af Spidshunden. Det beslutter
vi at prøve, da der er penge at spare og hurtigere levering.
Rally: Der er afholdt flere arrangementer og det går rigtig godt.
Hyrde: Der er afholdt et velbesøgt og meget rost arrangement.
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3. Nyt fra formanden

Ikke så meget nyt udover det der er sendt videre på mail. DKK
formandsmøde er aflyst.

4. Sager til behandling
- mail fra puddelklubben

Sager gennemgået og diskuteret.

5. Opgaveliste

Opgavelisten gennemgået og diskuteret. Opgaver færdigmeldt og nye
opgaver tilføjet.
Efterårsarrangement dyrlægedag/racedag udsættes til Corona
situationen er forbedret.
”Puste liv i klubben” mulige arrangementer er også udsat pt pga.
Corona.
GF 2021 bliver Fjelsted Skovkro (Fyn) 25.04.2021. (Hvis vi kan få
lokale, ellers 11.04.2021)
Forretningsorden gennemgås på næste møde, for eventuelle
fornyelser/ændringer.
Ny hjemmeside – der arbejdes på en dato for et møde, til en snak om
hvad der skal ske.

6. Evt.
- Efterårsarrangement
dyrlægedag/racedag
- Kan vi ”puste” liv i
klubben

7. Dato for næste møde

Spidshundeklubben

10.11.2020 online kl. 18.30 (Thomas ringer op)
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