
REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN 22/6 2013 

Tilstede: Flemming, Ivan, Niels, Anne-Mie & Ernst 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden: 

1. Orientering fra DKK 

2. Status fra kassere (Kassere skifte) 

3. Information fra diverse udvalg, hvalpeanvisning, lokalrepræsentater mm 

4. Kontakt personer for diverse udvalg 

5. Medlemskontingent 

6. Udstillings udvalg, etablering af ekstra ringkasse ringpersonale til Køge 2013 

Udstillinger i 2013 og 2014 

7. Evt. 

8. Næste møde 

 

1: Der er intet nyt fra DKK  

2: Status vedr. at kassere skifte  

Der er pt. stadigvæk ikke skiftet kassere, da det åbenbart er en lidt længere varende proces, 

Niels har rykket så sent som den 20/6 2013, men har intet hørt. Han mangler også stadigvæk at få overdraget 
kassere pc’en mm. Så han kan begynde at få kigget på regnskabet. 

Så skiftet er stadigvæk under vejes, og håbes overstået medio August 

Der er et underskud i regnskabet på pokaler, det skyldtes at der er købt nye pokaler, og der indkøbes for 3 år. 

 

3: Orientering fra diverse Udvalg: 

Udstillingsudvalget: 

Der etableres en ringkasse til Øst, så der er en både øst og vest for Storebælt. 

Flemming sender mål på Ringkasse til Ernst, som at etablere en øst kasse. 

Kassen indeholder: 

Bånd, certifikater til udstilling, rosetter, der skal bestilles nye bånd hjem  

Blå/hvid, rød/hvid, samt til junior cert (Lysgrøn/hvid) og til senior cert (orange-brun/hvid) 

Junior og senior cert: Gældende fra General forsamlingen  

Klub cert: Pernille spørges om hun kan skaffe dem  (i skrivende stund er de skaffet) 

        Klubcerter: 
        2 certer ved 2 dommere for junior klubchampionat. 
        3 certer ved 2 dommere for veteran klubchampionat. 
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       Sundheds udvalget : 
Der er kommet et nyt firma der tjekker for CEA+MDR1, firmaet hedder Eurovetgene, og det tjekkes op hos DKK 
om de godkender resultater for dette labotorie, på lige fod med Genovia, optigen mv. 

Hjemmeside: 

Der blevet vendt om vi skulle lave funktionsmail, kassere@sheltie.dk, Formand@sheltie.dk mv. 

Som videresender til de respektive personer, hvis denne funktion skal laves vil det være hensigtsmæssigt at de 
omfattede personer har adgang til mailen evt. via webbrowser, så man også svarer tilbage fra denne mail. 

Torben gav til GF et tilbud på 3000 Dkr. På en ny hjemmeside, Hvad koster hostingen hos dem? 

Der arbejdes i øjeblikket også med et nyt design på hjemmesiden 

Klubstand: Intet nyt 

Redaktionen: Intet nyt 

Redningsfonden: 

  Der hunden der er fundet i Jylland, som der arbejdes videre med at finde et nyt hjem til 

Lokal repræstanter: 

Flemming har hilst på de nye repræsentanter på Fyn. 

Der mangler repræsentanter i Nord Jylland, nogle der kender nogen der kunne være interesseret, kontakt 
bestyrelsen  

 

 

4: Kontaktpersoner for diverse udvalg: 

Bestyrelsen skal kontaktes via de respektive kontaktpersoner! 

Dansk kennel klub: Flemming 

Sheltiebladet: Flemming 

Agility og LP: Ivan 

Hvalpeanvisningen: Niels 

Klubstand: Niels 

Redningsfonden: Niels 

Udstillingsleder Vest: Flemming 

Udstillingsleder Øst: Ernst 

Hjemmeside: Anne Mie 

Sundhedsudvalget: Anne Mie 

 Lokal repræsentanter :  Ivan 

mailto:kassere@sheltie.dk,%20Formand@sheltie.dk
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5: Medlemkontigentet 

Der ændres ikke på kontingentet i 2013, der tages op i 2014 om kontingent skal stige  

6: Udstillinger i 2013 og 2014. 

2013: 

Køge 24 August : 

Der er skaffet dommer og Ring assistent+sekretær 

Års  13 Oktober 

Der tages stilling om vi skal deltage igen i 2014 , når vi kender regnskabet for udstillingen i 2013  

Køge den 23 November :Dommer Lotta Bruun 

2014: 

Nr.Åby den 1 marts : Annette Bystrup 

Sorø den 24 maj :Gunnar Nymann 

Køge  6 September 

Jylland : 15 November 

 

7:evt. 

Sheltiedag på Sjælland , Kirsten og lotte spørges om de vil stå for det . 

Der er Sheltie seminar i Ringsted den 12/10 2013 , der reklameres stadigvæk for dette Arregement. 

Niels spørger Dorte hvor mange tilmeldte der er pt. 

Der efterlyses noget kombineret Skue,Agility og LP 

 

Klub Hæderstegn  der er ikke flere , Flemming har forespurgt om pris på nye. 

 

Redningsfonden : det er besluttet at der er en uden for bestyrelsen der tager sig af redningsfonden , bestyrelsen 
peger på Vibeke  

 

8:Næste møde  

Lørdag den 22 September kl 11.00 

Smedevej 5 , 4600 Køge 

 


