Referat fra bestyrelsesmøde 26.07.2020 Fjeldsted Skovkro
Til stede: Thomas Giesmann, Lene Wohlfahrt, Anne-Mette Christiansen, Pia Rødvig Kristiansen
Flemming Nedza, Jette Israelsen.
Referent: Pia Rødvig Kristiansen
Dagsorden
1. Udstillingsudvalg

Referat
Mulighed for Gennemførelse af Fuglebjerg:
Ingen camping
Ingen store ring.
”Dobbeltudstilling” 2 udstillinger på samme dag for den enkelte race.
Der kan åbnes for toiletter og de vil blive rengjort, efter forskrifterne.
Dispensation til Baby og hvalpe, der ikke kunne nå og tilmelde i baby/hvalp
pga. Covid-19, de kan bruge gavekortet i juniorklasse senest til Nørager
udstillingen.
Der åbnes for mellemklasse i Fuglebjerg og Nørager.
Der gives Junior klub cert og DKK junior cert til alle med CK, der opfylder
kriterierne, resten af 2020.
Dommer og personale bærer visir.
Alle udstillere skal bære mundbind i ringen. SPK indkøber disse.
GULDHUNDEPOINT:
Alle konkurrencer suspenderes for 2020
Årets han og årets tæve gennemføres.
Point opnået i BIS tæller ikke med i årets han/tæve.
Dem der har stillet op i junior, senior og par i Vissenbjerg og Strøby, kan ved
henvendelse til udstillingskasseren (Zaco), få deres gebyr retur for disse to
udstillinger. Junior medlemskab for 2020 tilbagebetales ved henvendelse til
kasseren. (Lene)

2. Frokost
3. Økonomi

Spidshundeklubben
Ved Allan Pedersen
Gejlager 8, Skodborg
6630 Røddinge

Lene og Zaco får A-fuldmagter til banken. Lisbeth og Zaco får dankort til
udstillingskontoen. Lene får dankort til Hovedkontoen. Lene har nu fundet
løsningen på, hvordan der laves budget i systemet. Vi skal gøre lidt mere
aktivt for at få flere medlemmer. Mødeafholdelse for RR skal i regnskabet
stå under RR og ikke under bestyrelsen. Der er sat 93.000 af til bladet, det
er fordelt på de forskellige poster. Der har ikke været så mange udgifter til
udvalgsmøder. Der har været udgifter til udstilling, selvom der ikke har
været afholdt nogen siden Strøby. Lene og Zaco har adgang til alle konti, så
de kan dække ind for hinanden. Annonce indtægter: Kennel annoncer bliver
oprettet via Conventus, og går derfor ind som kontingent og IKKE annonce
indtægter. Der skal kikke på opkrævningen, så det kan blive skilt ad.

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

___________________________________________________________________________

Sporudvalg: ingen aktivitet, ingen møde.
4. Nyt fra udvalg

Mentalbeskrivelsesudvalg. Der er møde næste gang 2/8. Der arbejdes på
nye datoer for 2 nye mentalbeskrivelses dage.
Medieudvalg: Der har ikke været møde siden sidst. Der er dialog i gang med
en der kan lave ny hjemmeside. Der er aftalt et møde, hvor der kikkes på
hvad han kan tilbyde og hvad det vil koste. Hvad gør vi når blade går tabt i
posten? Opfordre til at det kan udleveres på næstkommende udstilling eller
sende med post? Så længe det er minimal antal, eftersender vi, hvis
vedkomne ikke kan vente.
Rallyudvalg: der har lige været afholdt rallyprøver, der er gået godt. Der er
ikke endeligt besluttet om der gennemføres i Fuglebjerg.
Hyrdeudvalg: Der afholdes et arrangement i august. Lene vil deltage på
dagen.
Der skal lige tjek på at alle har adgang til deres one.com mails og ved
hvordan de bruger dem og kan sætte videresend på, hvis der er behov for
det.

5. Nyt fra
formanden

6. Sager til
behandling

Anne Mette får rigtig mange mailhenvendelser. Især om udstilling.
Materiale fra Handlers logbook, ikke noget vi kan bruge i SPK. Anne Mette
får NemID overdraget af Lisbeth, derefter skal Lene også have adgang.
Flemming skal også have adgang, da det skal bruges i Conventus.
Intet aktuelt.

7. Opgaveliste

Opgavelisten gennemgået

8. Evt.

Datoer for fællesudvalgsmøde og racerepræsentant møde, aftales til næste
møde. Generealforsamlingsdato finder vi også til næste møde.
Vores servere trænger til nye harddiske. Det besluttes at de indkøbes.
Referater lægges op på hjemmesiden. Det skal vi være bedre til
fremadrettet.
Efterårsarrangement – Dyrlægedag/racedag. Evt. noget om reproduktion
for opdrættere
Da der er kommet rigtig mange udstillinger på programmet i efteråret, skal
der kikkes efter huller i kalenderen, evt. til november. Der undersøges
lokaler og priser. Der skal være deltagerbetaling.
Puste liv i klubben: hvad kan vi gøre for at der sker noget mere i klubben?

9. Dato for næste
møde

Spidshundeklubben

13. september hos Anne Mette på Sjælland. Kl. 10
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