Referat fra bestyrelsesmøde Fjelsted Skov Kro 19.09.2021 kl. 10.00
Til stede: Anne-Mette, Flemming, Pia, Lisbeth.
Afbud: Jette, Lene, Susanne
Referent: Pia Rødvig Kristiansen
Dagsorden

Referat

1. Økonomi

Intet nyt.

2. Nyt fra udvalg
*Udstillingsudvalg
*Mentalbeskrivelsesudvalg
*Medieudvalg
*Sporudvalg
*Rallyudvalg

Udstillingsudvalg: Udvalget mangler en sekretær. Pia Rødvig
Kristiansen er blevet edb ansvarlig mellem udstillingerne. I 2018 blev
det besluttet at Nordjyllands udstillingen blev flyttet til Århus
området i 2021 + 2022. Og hvad med Bornholm, kan vi få den derover
igen. Forslag til udvalget, hver andet år på Bornholm og hver andet år
i Nordjylland, så der hvert år er en ekstra udstilling i forhold til nu.
Mentalbeskrivelsesudvalg: Stolpehuse (Sjælland) blev aflyst pga.
manglende tilmelding. Næste beskrivelse er i Vejle i oktober.
Fremtidige beskrivelser vil man prøve at få slået op tidligere. Det
kunne være fint hvis der var flere i udvalget, evt. en fra
sjællandssiden.
Sporudvalg: Intet nyt
Hyrdeudvalg: Intet nyt
Rallyudvalg: Vi har en dansk deltager til NM, med en japansk spids.
Det går godt i udvalget.
Medieudvalg: Der er afholdt møde hvor der er kikket på tilbuddet fra
Hjemmeside firma (John). Iflg. Tilbuddet vil vi ikke stå som 100 % ejer
og det er det vi ønsker. Der kikkes efter nye tilbud. Vi stiler mod mere
klarhed inden årsskiftet. Mail signatur er lavet færdig og bliver sendt
ud til aktuelle modtagere.
Se under medieudvalg.

3. Hjemmeside
4. Nyt fra formanden
5. Sager til behandling

6. Evt.

Spidshundeklubben
Ved Anne-Mette Christiansen
Skrædderbakkevejen 6
3700 Rønne

Intet nyt siden sidst.
Indkomne sager behandlet.
2 dispensationsansøgninger gennemgået og svar sendt til DKK.
Vi vil gerne have mere overblik over hvem der har hvilke
administratoradgange. Vi skal sørge for at flere har adgange til de

Cvr 38947974
+45-41 22 82 60
formand@spidshundeklubben.dk

___________________________________________________________________________

forskellige steder, så vi ikke er så sårbare, i forhold til hvis nogen
stopper. Adgange skal opdateres hver gang der skiftes ansvarlig for
en post. Funktionsbeskrivelserne opdateres efter GF hvert år, med
overblik over hvilke adgange posten har.
Inventarlister skal huskes opdateret hvert år inden GF.
7. Dato for næste møde

Spidshundeklubben

22.10.2021 i forbindelse med inspirationsdagene hos DKK.
30.01.2022 Bestyrelsesmøde efterfulgt af fællesudvalgsmøde Fjelsted
skovkro.
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