
REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN 05-06 2015 
 

Tilstede: Ivan, Annemie, Flemming og Ernst  

Pkt. 1. Orientering af DKK og DSSK 

Mail omkring hundehandler, er sendt til DKK 

Indavl: hvis der skal ændres på avls anbefalingerne, skal det op på GF  

Ny regler for antal kuld og alder. evt. tage fat i DKK for at de skal tage hårde fat overfor overtrædelser.. 

(anbefalinger bør rettes til regler??) DSSK evt. at kåre årets opdrætter, Annemie tager fat i sundheds udvalget og de 

laver et udkast. 

Pkt.2: Kassere Funktion 

Der er 60.000 kr. tilbage på Medlemskonto. 

Udstillings konto bliver lukket i slutningen af året. 

Medlems status pt. 501 medlemmer. 

Kontingent der skal tages stilling til om det skal stige. 

Udgifter: Sheltiebladet, porto er 2 meget store udgifter. 

 

 pkt. .3:Information og status fra diverse udvalg. 

Udstillings udvalg: Der er kommet svar fra Udstillings formanden, der skal bookes værelse, Næstved er nok det 

nærmeste.  

Sundheds udvalg: der er diskuteret omkring opdræt, og der arbejdes på medlems seminar, ude inden dato inden 10 

juni. 

Der er ved at blive kigget på sundheds sider på hjemmesiden. Der kommer nogen ændringer.(præsentation af 

udvalget) 

Hvalpeanvisningen: Krav for at komme på hvalpeliste SKAL overholdes. 

 

Pkt.4: Hjemmeside / redaktion mv. 

Der henstilles til man bruger webmaster mailen, hvis man har noget nyt/ændringer til hjemmeside,  

Brug de respektive mails adresser, til de personer man skal ha fat på. (se evt. hjemmesiden ) 

Ny webmaster søges, der arbejdes med en lukket medlems del. 

Standen, er der begge dage i Varde. 

Redaktionen: Der ledes stadigvæk efter nu redaktion.  
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Pkt.5. Udstillinger i 2016 (dommer og steder) 

Der bliver indkøbt tablet, med mobilt kort i til udstillingerne. 

 

3 dommer kontaktet til 2016. afventer svar fra dommer. 

27 feb. :Nr Aaby 

28 eller 29 Maj : Sorø 

4 sept. : Sorø 

19 November : Vandel 

2017: Jule udstilling Sjælland, 1 udendørs på sjælland. 

Vi afprøver nye rosetter til at jule udstillingen 

Pkt.6:Folder  

Race folder: Dan og Annemie kigger på det.  

Takt og tone folder: 

Der er udarbejdet forslag som der bliver formuleret på, og sat evt., nogle tegninger 

Pkt.7: Indkommende forslag fra medlemmer 

 Vedr. højdemålingen, højdemålingen pr 13 maj 2015, gælder fra den 13 maj 2015, hunde godkendt ved måling inden 

den 13 maj 2015, parring af hunde ved måling inden 13 Maj 2015, opfylder stadigvæk DSSK´S Avlsanbefalinger. 

Pkt.8: Evt. 

 

Pkt.9: Næste møde: 

Aftales via mail 

  


