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Bestyrelsesmøde den 24/5 2014
Dagsorden
1. Orientering fra DKK,
2. Status fra Kasserer, status for regnskab
3. Hjemmeside/webmaster
4. Udstillinger 2015, datoer, dommer og steder
5. Dommer seminar
6. Indkommende forslag fra medlemmer
7. Eventuelt
8: Næste møde

1: Orientering fra DKK
Ikke noget nyt
2: Status fra Kasseren
Niels har ikke fået lavet regnskab, og meddelt samtidig han udtræder af bestyrelsen fra dags dato, på
grund af øget arbejdspres fra sit arbejde, Niels fremskaffer blanketter fra Banker der skal bruges i forbindelse
med kassere skifte , regnskabet overdrages til Aut.revisor så vi kan få det afsluttet.
Tina Brigo indkaldes til bestyrelsen, da hun er 1’st suppleant.
Ny konstituering af bestyrelsen vil finde sted hurtigst muligt
3: Lone Pedersen stopper som webmaster den 31/12 2014,men har lovet hun stadigvæk gerne vil skrive

udstillingskritikkerne. Der sættes annonce i Sheltiebladet om at der søges ny webmaster.
Annemie overtager indtil videre hvis der ikke findes en ny inden Lone stopper, Der er sat 5000 kr. af i
budgettet til at udvikle og færdiggøre den nye hjemmeside.
4: Udstillinger i 2015
Der er ikke fastsat datoer og steder endnu, da vi skal ha tjekket op med DKK kalender, datoer og steder
bliver fastlåst på næste bestyrelses møde.
Til Års udstilling i 2014, er der stadigvæk ikke fundet ringpersonale, Dommer er fundet.
5:Dommer seminar
Stedet er booket det bliver på Dalum Landbrugsskole i Odense, og prisen for opdrætter bliver ca. 340 kr.
6: Indkommende forslag fra medlemmer
Der er kommet forslag til dommer fra medlemmer følgende dommer er forslået
Per Svarsted , Michael J.Ewing , Hugh Jones , Thomas Rolin, Marion Ten Caté , John R.Walch Junior ,
Søsterne Bethen , Debbie Person , Nixon , Anna Uthorn , Carin Ågesson ,Monica Mattflok
Bestyrelsen tager dem med I overvejserne til dommer i 2015
Der henstilles til bestyrelsen at der tjekkes op på hvad reglerne er i avls/opdrætter – og par klasse
Og at disse regler følges på udstillingerne
Regler for Klub champ. Lægges på hjemmesiden
Der er forslået at man enten nummerer Katalogerne eller udlevere et nummer nå folk, køber kataloger og
der så foretages en lodtrækning på en præmie på de solgte kataloger, Bestyrelsen arbejdere videre med
den ide.
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7. Evt
Standen ønsker et udvalg af liner fra Karsten Frederiksen
Der forslåes at der laves en drejebog over hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres i forbindelse med
udstillinger, det vil lette tingene for ”nye” folk der skal stå for udstillinger.
Lokal repræsentant Hanne Roligheden stopper pr d.d.

8: Næste møde
Ikke fastsat endnu, da vi skal ha indkaldt Tina Brigo til bestyrelsen
Mødet bliver fastsat så hurtigt som muligt.

