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Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juli 2022, - Online 

Til stede: Flemming Nedza, Anne-Mette Christiansen, Lene Wohlfahrt, Lisbeth Holm Gundesen, og Salwa 
Abbas Andersen. 
Afbud: Susanne Bang, Jette Israelsen 

Referent: Salwa Abbas Andersen 

Dagsorden Referat 

1. Økonomi 
 

Økonomien ser lovende ud.  

Ingen yderligere bemærkninger. 

2. Nyt fra udvalg 
- Udstilling 
- Spor 
- Rally 
- Medie 
- Mentalbeskrivelse 
 

-Udstilling 

Ingen bemærkninger 

- Spor  

 Ingen bemærkninger 

 

-Rally 

Rally prøve afholdes sammen med Fuglebjerg udstillingen 20-21 

august 2022.   

 

-Medie 

Der arbejdes på at få sorteret information på hjemmesiden, så det 

kun er nyere information der fremgår.  

Den nuværende bladansvarlig er trådt af, og der skal findes en ny.   

I forbindelse med den ny hjemmeside skal der laves raceprofiler, hvor 

race repræsentanterne skal inddrages i dette.  

Nærmere oplysninger kommer senere.  

 

-Mentalbeskrivelse 

Ønske om at holde udstilling sidst på efteråret.  

3. Nyt fra formanden Displininersag på en af klubbens racer, til information.  
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4. Sager til behandling Mail fra STH (Servicehunde til handicappedes velgørenshedsgåtur 
Dog-A-Thon, søndag d. 25.september 2022 fra 11:00-14:00, 
information sendes til blandet.   
 
SPK-folder uddeles ikke ved afhentning af stamtavlerne fra Dansk 
Kennel Klub – der vil tages kontakt til Dansk kennel klub’s 
registrerings afdeling.  

5. Mittelspitz Der sendes skriv fra de 4 race repræsentanter ud til afstemning til 

SPK-medlemmer om ønske fra medlem omkring om-registrering af 

størrelsesvarianterne Grosspitz, Mittelspitz og Kleinspitz, Kesshond.  

6. Rekruttering til udvalg Skrivelse sendes ud til alle formænd for udvalgene og race 

repræsentanterne. 

7. Certifikatudstilling racer Detaljeret budget skal medsendes ansøgningen.  

Underskud og overskud tilfalder spidshundeklubben.  

8. evt Ønske om seminar for dommer i forhold til de tyske spids hunde, 

gennemgang af race standarden. Og evt fordrage for racens 

medlemmer efterfølgende.  

 

9. Næste møderække 10. september kl. 10:00 hos Lene Wohlfahrt 

30. oktober kl. 10:00 – Lisbeth Holm Gundesen 

5. december online kl. 19:00 

15. januar 2023 kl. 10:00 hos Salwa Abbas Andersen 

 
  


