Referat fra fælles udvalgsmøde 29.01.2022
Til stede: Lene, Flemming, Pia, Lisbeth, Brian, Kiki, Susanne, Gitte, Allan, Karen, Claus, Zaco,
Referent: Pia Rødvig Kristiansen
Dagsorden

Referat

1. Status fra Udvalg

Udstillingsudvalg: For første gang i lang tid, er der er fuldtalligt
udvalg. Lidt udfordringer pga. alle restriktioner i forbindelse med
corona. Udvalget er af Bestyrelsen blevet pålagt, at afholde ekstra
udstillinger. En i Nordjylland hvert andet år og en på Bornholm hvert
andet år. Udfordringer i forhold til at holde klubudstilling i forbindelse
med EDS, da gr. 5 er på lørdag og søndag, vil vi skulle have
klubudstillingen fredag, som er almindelig arbejdsdag. Vi er udfordret
på, at der nu kun må være max. 80 hunde pr. dommer, og vi ofte har
160-170 hunde, så vi skal op på 3 dommere fremover. Og derfor skal
have 2 haller i stedet for at kunne nøjes med 1 hal. Aktuelt er der
mange dommer aspiranter på vej på gruppe 5, så vi ser ind i rigtig
mange forespørgelser på at få lov til at gå aspirant på vores
udstillinger. Allan har et ønske om, at der kun placeres 4 i BIS, og ikke
5. når Dansk spids deltager. Forslag fra Lisbeth, at de samarbejdende
klubber slet ikke skal deltage i BIS konkurrencerne. Frem i 2024
forudser Allan, at vi skal kikke mere efter dommere i udlandet, de
danske er blevet brugt rigtig rigtig meget i forbindelse med corona
årene.
Mentalbeskrivelsesudvalget: Mangler stadig nogen til at hjælpe på
Sjælland. Det meste af 2021 søgte de efter nogle faste. Der er fundet
til Fyn/Jylland, men der søges fortsat efter nogen til Sjælland. Der er
søgt om at få godkendt arealerne oppe hos Holebæk ved Hobro, til at
afholde mentalbeskrivelser på. Der er 3 arrangementer planlagt til
foråret 2022. Der er mangel på beskrivere pga. corona. DKK er ved at
uddanne nye figuranter. Uddannelsen blev ændret i 2021, så den nu
er delt op i 3, hvor man selv vælge hvor langt men vil uddanne sig.
Der er kick-of (Årsmøde) i marts måned. Fra 2021 er alle
ønskeprofiler fjerne, så man nu kan stille op til mentalbeskrivelse
uden ønskeprofil på ens race. 2 beskrivelser der var planlagt i 2021
blev aflyst pga. manglende tilmelding. Mentalbeskrivelserne må ikke
slåes op på hundeweb, før hele teamet er på plads til dagen, iflg. DKK.
Så de kan ikke slåes op lang tid i forvejen, lige som f.eks. udstillinger
kan. Det er dyrere at afholde mentalbeskrivelser på Fyn/Jylland. Da
beskriverne ligger geografisk bedre på Sjælland end Fyn/Jylland. Der
er udfordringer med at finde arealer der er indhegnede.
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Medieudvalg: Fokus i 2021 har været hjemmeside. Vi fik ny
webmaster. Der er hentet tilbud hjem på udarbejdelse af ny
hjemmeside. Som er lavet ud fra de krav det er stillet af bestyrelsen.
Der er ikke sat tidshorisont på, men forventes i løbet af 2022. Firmaet
er valgt ud fra at de har erfaring med lignende foreninger. En prioritet
har været, at der kommer racesider og udvalgssider, hvor udvalg og
racerepræsentanter selv kan ligge indhold op. Der kikkes nu dybt ind i
hvordan strukturen skal være. I det tilbud vi er gået med, er der
inkluderet undervisning til brugere. Mail signatur er lavet for længe
siden, men mangler at blive kommunikeret ud. Der arbejdes også på
dommer kontrakter på både dansk og engelsk.
Rallyudvalg: Det har været et godt rally år, vi har kunnet holde 3
prøver uden om corona. Vi har mistet et udvalgsmedlem på Sjælland,
så vi håber at kunne finde et nyt. Så vi har medlemmer på både
Jylland/Fyn siden og Sjælland. Der er et ønske om at få flere
spidshunderacer til at få interesse for Rally. I år er der planlagt en
prøve 28/5 der tæller med til ”Årets hund”. Disse prøver trækker
langt flere deltagere, end almindelige prøver. Mange prøver er blevet
holdt sammen med KHKG, da det trækker flere deltagere til. Generelt
kommer der flere og flere deltagere til prøverne. I Fuglebjerg har man
tidligere prøvet at laver noget træning, hvor man kunne komme og
prøve Rally. Det er svært at finde hold, hvor man kan træne Rally.
Brian roser Michelle, for at gøre et meget stort arbejde. Forsalg fra
Kiki, at man kan kommer ud til racer der f.eks. holder træf og
introducere Rally. Udfordring er regel om at hunde kun må gø
minimalt i løbet af prøven. Men generelt er Rally udvalget kommet
rigtig godt i gang og sætter stor pris på at de må være med i
Fuglebjerg.
Sporudvalg: Ikke tilstede og der har ingen arrangementer været i
2021.
Hyrdeudvalg: Der har ikke været noget i 2021, til dels pga. Corona og
til dels fordi det var svært at få fat i dommere.
2. Evt.

3. Kommunikation og
konflikthåndtering
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Aflyst pga. afbud fra foredragsholder.
Men der blev taget lidt generelt snak om kommunikation.
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