REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN 16-01-2016

Tilstede: Ivan, Annemie, Flemming, Kirsten, Katja, Christine, Tina og Ernst
Afbud:
Lokalrepræsentanter: Laila Koch, Lone R. Jørgensen, Kirsten K, Susan(ny)
Afbud: Lotte Skriver, Vibeke Midlander
Dagsorden:
1. Lokalrepræsentanter:
Ideen med at indkalde lokal repræsentanter er at få et indblik i hvad de laver i deres områder
Og de laver en guide line til nye repræsentanter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten: Rally, Lydighed og agility, det kræver at man er instruktør, ellers skal der instruktør indover (hvis det er
officielt stævne)
Dyrlæge aften, hunde massage kursus, jule tur, sommerskov tur.
Overskud for ture går i lokal kassen. Lydighed mpv går til lydigheds kasse.
Lytter til hvad folk vil eller hvis folk har gode ideer.
Arr. Skal helst hvile i sig selv, gerne et lille overskud.
Skue skal IKKE færdig meldes elektronisk.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vibeke:
Hej, hermed lige et Lille oplæg fra mig i det vestjyske om hvad jeg har gjort mig af tanker.
Jeg er i gang med at arbejde på skuet som jeg laver i år.
Jeg er pt. i kontakt med et sted, dommer og er ved at finde måned og dato men dette er ikke fastlagt endnu derfor vil jeg helst ikke
melde mere ud omkring dette men ligeså snart jeg har det på plads får i besked! Nu ved i i hvert fald at det bliver.
Jeg har henvendt mig til hundesport mod cancer foreningen for jeg vil gerne have skuet blandet ind i dette for jeg syndes det er et
fantastisk projekt, samt vil gerne vise at udstillingsdelen af klubben også kan være med! Hvordan forholder i jer til dette... Må hele
overskuddet (hvis nogen) gå til dette eller en procentdel? Lad mig høre hvad i mener.
Jeg arbejder jo for bergske medier og vil tage kontakt til journalister for at få mediedækket begivenheden, eller forsøge på det.
Ellers er jeg ved at kigge på en mulighed for at lave et agility begynder kursus, en hyggelig dag, i dch Lemvig.har kontakt til min
træner og afventer svar.
En sidste ting jeg vil arbejde på bliver nok til næste år, forår en dyrlæge foredrag omkring visse emner nærmere følger da dette kun
er på idéstadiet.
Alt for mig.

Hundesport mod chancer, hvis det er skue kan man selv vælge hvor meget af overskuddet man evt. vil give videre.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Susan. (ny): til start 2-3 arr. Til at starte med: agility, hundes dag i Tivoli friheden Århus, gå ture.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------Lone: (som regel med 1-2 ugers varsel)Årlig juletur der er altid mange med, sommer have tur med madpakke.
Soignerings dage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laila: gå tur, slår op på sin egen facebook, brug også sheltie gruppen. Håber og lidt gang i ringtræning, soignerings
dag, evt. fast møde 1 gang om måneden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lotte/Hanne: Bakketur, jule strandtur, ringtræning, soignering, bruger dssk facebook, og hjemmeside.
Forslag om at få et par stykker der har deltaget på turen til at skrive lidt om hvad de har oplevet på turen, så vi får
familiehunden i fokus igen, så vi viser at klubben er mere end, agility, lydighed og udstilling.
Jeg har et tæt samarbejde med Hanne Hedegaard, og vi står for en Bakketur i junimåned, en sejltur på kanalerne i Kbh. (arrangeret
af en anden men vi formidler viden/tilmelding), og så har vi en Julestrandtur i december måned. Alle arrangementer er der fin og
flot tilmelding til.
Desuden er der kontakt til rigtig mange via træningspladsen i Albertslund, hvor vi tilbyder ringtræning og soignering ved interesse.
Der er bare ikke mange der ønsker det, men af og til vises lidt soignering når nogen f.eks. skal lære lidt om at klippe ørepels eller
andet.
Situationen for mig er den, at jeg som bekendt er opdrætter og egne hvalpe og hunde kommer først. Derfor fastlægges datoer for
arrangementerne af og til efter deadline for bladet, og kan ikke nå at komme med der. Men facebook og klubbens hjemmeside
benyttes i stedet, og vi må nå ud til nogen for opbakningen er rigtig fin.
Desværre kan jeg ikke binde mig for flere arrangementer p.t. og egentlig tror jeg det største problem for klubben lige nu er at få
rekrutteret nye folk til at stå for flere arrangementer, hvis Bestyrelsen mener der er behov for at der skal ske mere lokalt....(hvis det
er derfor vi er indbudt til mødet).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er der brug for en anden opdeling af områder for repræsentanterne??

Briefing: Lokalrepræsentanter har arbejdet i gruppe: og har lavet guide line, det blev stort set det oplæg Kirsten K,
havde lavet. Guide line bliver lagt op på hjemmeside under lokale repræsentanter.
Brug Lokalrepræsentanterne mere til at finde områder mm, (som sparrings partner, de kender deres områder, og
lettere arbejdet for Bestyrelsen /udstillings udvalg )
Deltager på arrangementer der er lavet Lokalrepræsentanter opfordres til at sende ind til Bladet omkring turen, så vi
for mere fra den ”almindelige” sheltie ejer i bladet.
Klubben er ikke kun udstilling, agility, lydighed, rally det er også familie hunden vi skal ha i fokus.
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2:Orientering
DKK. De søger folk til kennel kontakter. Frivilligt arbejde (kun af lånet via kørsel)
Tina Brigo vil gerne være kennel kontakt.
3: Kassere:
Er i gang med regnskab.
Der er lavet 2 ændringer i forhold til tidligere, pokaler ligges på lager og sælges til udstillingerne, frem for som før at
de blev afskrevet på engang, vi køber primært pokaler til 2 år afgangen.
Der forslås samarbejde med collie klubben, på sjælland.
Sheltie news: kommer 1 gang mere så udgår det (Tysk sheltieblad)
Medlems tal: ca. 480, De der melder sig ud er at de ikke har hund, dem vi fra tilbagemeldinger fra.
Kan der spares vedr. Dommer?? evt. privat overnatning?kan dommeren køre selv? måske
4. Information og status.
Udstillingsudvalg:
DKK, bytter kun værdi kuponer i bundter af 100, skal vi gå væk fra DKK værdi kuponer?
Evt. gå over til COOP værdi kuponer, de er gældende i 5 år, der arbejdes videre med det
Nr. Aaby: Udstilling, præmier er bestilt, rosetter bestilt, Ring personale,
Hvad kan vi gøre for at lave det mere festligt, ved årets Sheltie?
Ændring af ordvalg. (1 vinder betaler klubben udstilling for)
Facebook der oprettes events, hvor udstillinger kommer op for at komme ud til flere, og kommer ud på hovedsiden.
Sundhedsudvalg:
Der er lavet et lille skriv til bladet, om der er nogen der kunne tænke sig at være medlem, eller bare enkelte opgaver.
Avls anbefalinger, cea aftale med DKK skal fornyes. (god ide med statisk der understøtter at det er godt at bibeholde)
Tandproblemer, Genetisk avl lighed?? meddel gerne tilbage Christine Ahl, hvis i kander nogle der har tandproblemer,
så der kan undersøges nærmere:
Medlems seminar er indtil videre skrin lagt, da der kun er Christine i udvalget.
(Sheltie hæl) avl lighed (diskuteres i en facebook gruppe), kunne være et emne at tage op.
Hjemmeside: der ændres hele tiden lidt, med små ændringer.
Redningsfonden: Der er ikke fundet noget endnu, men vi arbejdere videre med at finde noget omkring det.
Hvalpe anvisning: ikke noget nyt
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Redaktionen. Meget positiv kritik på det nye blad.
Pt. Ingen Agility ansvarlig
Rally og Lydighed ansvarlig: Hanne Hedegaard.
Udenlandske resultater: Christine Ahl
Nationale Resultater: Lone R. Jørgensen
Danske udstillings resultat: der skal ejer mm på, hvis det skal på de nationale. kun 1’st vinder og vinder af ck kommer i
bladet.
Der skal være godkendelse fra hundeweb (DKK), hvis det er udenlandske champ.ellers kan de IKKE få gratis annonce i
bladet kun ½ side cert eller cesip
Danske, internationale og klub champ: 1 hel side.
Klasse vinder med ck nævnes i bladet.
Hvad tekst skal der stå: Hundens navn, stambogs nummer, og ejer.
5: Udstillinger 17 og 18:
Proforma aftale med collie, så vi deler udgift til haller og dommer, så vidt det er muligt.
Nr. Aaby: 17, evt. 25/26 feb. Eller 3/4 marts
Maj: Jylland 20/21: udendørs. Sorø: 26/27 august eller2/ 3 sept.
Jule udstilling 18/19 nov. Evt. dele hal med Collie klubben.
6: Bladet
Mellem 15.000 og 20.000 hver gang for Sheltiebladet
Sidste år kun 5 sheltie blade.
Trykning ca. 8.000 kr.
Porto +gebyr: ca. 8.000 kr.
Der skal kigges på om der er fordele ved at skifte fra Postdanmark, vi får lister fra Postdanmark ved adresse
ændringer.
Antal blade sættes til 5 x pr år.
Februar, april, juni, september, december

7. DKK. Køb hund side
Rettelser til side
Mini Collie skal slettes
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Aktivitets niveau = Moderat til højt
Størrelse = Lille til Mellem
Annemie laver udkast og mailer til os andre
8. GF 2016. Sendes ud som B-post
Bestyrelsens Forslag til Dirigent: Torben Nielsen
9. Facebook.
Reklamer for kenneler.
Julehilsner mv. hvor der indgår Kennel navne i er indirekte reklame.
Resultater, hvis der ønskes tillykke med videre, slettes da det skal holdes i andre fora.
10. Indkommende forslag for medlemmer
Intet forslag.
11. Evt.
Intet
12
Næste møde
I forlængelse af General forsamlingen.

.

