
  

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. september 2022, -  

Til stede: Flemming Nedza, Anne-Me?e ChrisBansen, Lene Wohlfahrt, Lisbeth Holm Gundesen og  Salwa 
Abbas Andersen. 
A*ud: Susanne Bang og Je?e Israelsen.  

Referent: Salwa Abbas Andersen 

Dagsorden Referat

1. Økonomi Økonomien ser lovende ud.  

Ingen yderligere bemærkninger.

  

 
Spidshundeklubben 
Ved Flemming Nedza 
Møllesøvej 34 
9280 Storvorde 

  

Cvr 38947974 
+45-29 92 76 24 
formand@spidshundeklubben.dk 
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2. Nyt fra udvalg 
- Spor 
- UdsBlling  
- Mentalbeskrivelse 
- Medie 
- Rally 

- Spor  

Sporprøve (Schweiss spor)  acolder 2 prøver i samarbejde med 

Tollerklubben på Sjælland i eferåret.  

Ønske om flere sponser præmier Bl alle udvalg.  

- UdsBlling 

Bestyrelsen hensBller Bl at udsBllingsudvalg fremad uddeler 

dommergaver.  

Ønske fra sort spids, om at kunne deltage på spidshundeklubbens 

udsBllinger.  Bestyrelsen imødekommer forslaget på samme vilkår 

som racen Dansk Spids.  

- Mentalbeskrivelse 

Planlægger mentalbeskrivelse Bl forår 2023, sBler mod 3 i 2023. 

- Medie 

Den nye hjemmeside er undervejs men det endelig slutdato kendes 

ikke.  

- Rally 

Rallyudvalget har hold en prøve i forbindelse med 

Spidshundekubbens udsBlling i Fuglebjerg, god Blbagemelding. 

3. Nyt fra formanden Intet nyt fra formanden

Spidshundeklubben  Side  af  2 4



 
___________________________________________________________________________ 

4. Sager Bl behandling 

5. InspiraBonsdag (DKK)

Klage fra medlem over et andet medlem, sagen er behandlet.  
 
Klage over bestyrelsen vedrørende behandling af sag, sagen er 
behandlet.  
 
Sag Bl behandling angåenede medlems ønske om indsBlling Bl 
ringtræner, sagen er behandlet. 
 
GPD henvendelse fra coventus er behandlet og vi havde ingen 
medlemmer i systemet på gældende Bdspunkt, der havde SPK ingen 
medlemsoplysning er endnu.  
 
Ansøg om dobbelt raceudsBlling - sagen er behandlet.  

Medlemmer fra bestyrelsen der ønsker at deltage, deltager Bl 
inspiraBonsdagene.  

6. Mi?elspitz  Stemmesedler tælles op for urafstemningen omkring måling af de 

forskellige tyske spitz varianter (Kleinspitz, Mi?elspitz, Grosspitz og 

Keeshond)  

42 afgivende stemmer ud af 92  

stemmeresultat  

34  - Ønsker du at reglerne er som de er i dag - Ingen flytning mellem 

racerne Klien-, Mi?el-, Grossspitz? 

 

0 - Ønsker du det skal være muligt at fly?e en enkelt hund mellem 

Klein-, Mi?el-, Grosspitz alene på baggrund af af størrelsen 

 

1 - Ønsker du det skal være muligt at fly?e en enkelt hund på 

grundland af typevurdering, hundens aner og størrelse?  

 

7  - Ugyldige 

 

Udmeldelse om resultatet sendes på mail Bl de stemmegyldige, Bl 

næste udgivelse af spidshundeklubbens medlemsblad og Dansk 

Kennel Klub.  
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7. Evt Generalforsamling acoldes d. 23 april 2023.  

Der undersøges om muligheden for elektronisk valg.  

Bestyrelsen forslag Bl generalforsamlingen drøfes.  

Dommersemenarie m. Tysk dommer omkring racetype mm.  

8. Næste møde række 21. oktober kl. 19:30 – Kobækstrand (Korsør)  

5. december online kl. 19:00 

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