Referat af bestyrelsesmøde, Dansk Sheltand Sheepdog Klub, den 27-5-2017
Til stede: Ivan, Erik, Ernst, Katja, Tine, Suzi (supl.) Anja (supl.)
1. Fastlæggelse af Dagsorden
2. Nyt fra DKK
3. Nyt fra udvalgene
Maj udstilling:
Der er brug for mere hjælp omkring sponsorpræmier og til opstilling/ nedtagning af telte /osv.
Der skal være bedre opmærksomhed/planlægning omkring ringpersonalet mht. mad og
drikke.
Bøvl med tilmeldinger pga fejl fra medlemmer som har tilmeldt forkert eller for sent.
September udstilling.
Der arbejdes på den. Dommer bliver Tuula Tammelin (ændring)
Vi har forskellige konkurrerende sponsorer, for at holde på Royal cannine som sponsor
vedtages det at de får gratis reklame helsides i bladet fast.
Erik overtage Hudeweb tilmelding til september udstillingen og derefter.
Fællesskabet :Vi sprang fra udstillingen i fællesskabet i Roskilde, der er planer om dobbelt
udstilling næste år og rally.
Christine spørger om dækning af udgifter i forbindelse med hyrdehundefællesskabet, det
vedtages at det får hun.
Skue i Jylland12 aug. : inviterer collieklubben sheltieklubben med til skue i Jylland, vi siger
tak til invitatione, og vil naturligvis reklamere med dette på vores facebook side.
Aktivitet
Det er vanskeligt at samle medlemmer til aktiviteterne. Kunne kun lige samle nok til at
fællestræningen kunne køre rundt men det var til gengæld en succes. Tilmeldinger til
hyrdetest kunne kun lige komme op på det krævede antal og bliver ændret lidt i formen så der
også komme ”øvede” hunde til træning så vi får set rigtig hyrdearbejde.
Soigneringskurserne blev aflyst (arrangeret af klubmedlem) Der er færdighedsprøve kursus
planlagt i Jylland med ekstern underviser
Kaninslæb er i fuld gang.
Sundhed
Anja Stienenbos træder ind som en del af sundhedsudvalget.
Der er stadig en del kenneler som ikke har reageret på lansetand efterlysningen. Tine har
deltaget i webinar (online foredrag med mulighed for at stille spørgsmål) om tandproblemer
(ikke arvelige), og holder øje med nye arrangementer fra tandklinikken.
4. Forsikring
vi har ikke en forsikring som dækker ring personale instruktører osv i forbindelse med prøver
og konkurrencer. Koster 1000 kr årlig gennem DKK. Det besluttes at vi tegner forsikringen
5. Arrangementer/aktiviteter
nyt fra DKK omkring aktiviteter, hvem skal reagere, det gør Erik og sætter det på vores
facebook side, så kenneler og medlemmer kan reagere (eksempel hundens dag osv)
hvordan får vi tilmeldinger til klubbens arrangementer. Markedsføring og tidspunkter er en
udfordring.
Suzi skal på kursus i markedsføring og vil formidle videre til os.
6. Udstillinger, og præmier til disse
Vi er gået over til rosetter For at få udstillingerne til at ballancere økonomisk
7.Klubstanden
Diana og karsten ønsker at stopper med at have Standen vi skal søge efter nye som kan passe
den,
Erik laver en annonce for at finde en ny.
Hvis ikke standen fortsætter mangler vi et telt til præmier. Der bør købes et nyt praktisk som
er nemt at slå op
8.Facebook
En diskusion om hvordan facebook bruges af medlemmerne. Vi tager problemet op hvis der
kommer medlemmer som klager over noget.

9. Sheltiebladet (antal og indhold)
Laila/redaktør inviteres til næste møde. Vi afventer tilbud fra diverse firmaer mht. post af
bladet, Katja arbejder på opgaven.
Vi har 5 blade og kan gå ned til 4 , tykkelsen afhænger at forsendelse om det er pr vægt eller
blad, det tages op på næste bestyrelsesmøde
10. Hjemmesiden
Ivan kontakter Annemie og foreslår hun laver et oplæg til en ny hjemmeside så den er
nemmere at bruge for alle (uden større forudsætning)
+Kalender , resultater. Annemie inviteres til næste møde.
Der skal være en ”rød tråd” mellem blad og hjemmeside
11. Kommunikation
vi skal stadig svare hurtigt på mail fra medlemme og os imellem, mindst at beskeden er under
behandling.
12. DKK/fødevarestyrelsen, registrering godkendte erhvervsopdræt, hvad gøre vi som
DSSK.
hvad er vores holdning til når nogen ikke overholder reglerne for erhvervsopdræt. Det tager vi
afstand fra, men vi kan ikke gøre noget ved det.
13. evt.
Resultater til årets hund LP og rally. Nye til at modtage og beregne resultater ønskes, Ivan har
fundet 3 personer som vil overtage
Katja /kasserer har fundet et program som kan styre medlemslisten, det kan bruges som
regnskabsprogram ,sende opkrævninger og sende gruppemail. Programmet kan evt. senere
mod ekstrabetaling bruges til elektronisk blad, selvbetjening… på længere sigt, men ikke
besluttet!
Der startes med en gratis prøveperiode.
Klubben har konti fra to forskellige banker. Det besluttes at det hele flyttes til danske bank.
14. Næste Møde
30 september

