Dagsorden:
23 tilstede
22 stemmeberettiget

1.

Valg af Dirigent
Kresten Henriksen
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet

2.

Valg af referent
Ernst Holmgren

3.

Valg af 2 stemmetællere
Anne Kristensen og Sabine Andersen

4.

Formandens beretning til godkendelse, herunder beretninger fra diverse
udvalg.(sundhed, udstilling, aktivites mm.)

Bestyrelsen (ved formand Ivan Nielsen)
I det år der er gået siden sidste generalforsamling har vi fået en ny redaktør til vores blad, det er på grund af at der ikke var
enighed om udseende og indhold i bladet.
Der er kommet gang i den nye aktivitet der startede op i 2017 Kaninslæb, hvor den første officielle prøve er afholdt i 2017 med
susse, der er 2 prøver på vej i 2018.

Nogle af vores lokalrepresentanter har også været aktive, nogen har vanen tro deres vandreture nogle steder i landet, traveture
i naturen er en god aktivitet der kan give kontakt til andre medlemmer i lokalområdet, jeg vil opfordre vores lokalrepresentanter
til at holde fast i denne tradition og andre til at tage det op andre steder i landet, det er ikke kun noget der kan gøres i slutningen
af året, det kan gøres hele året, kom frem med ideer og det kan ligges på Facebok så alle kan se at der sker noget i deres
område.

Vores udstillinger har været pænt besøgt, det er en stor udgift at afholde udstillinger, vi har sparet på udgiften ved at bruge
rossetter i stedet for pokaler, det er medvirkende til at klubbens regnskab i år er kommet ud med et mindre underskud end de
sidst år, vi arbejder videre med at få det til at ballancerer helst at give et lille overskub ved at spare hvor det er muligt.
I 2019 har klubben eksisteret i 25 år det vil vi prøve på at fejre med så mange aktivitetter som muligt hvor vores race deltager i,
her kan klubben godt bruge hjælp og sponcorre det skal helst blive noget der huskes på i lang tid frem over og helst i en positiv
tanke.

Sabine prøver at få sponsere ud med stand til 25 års jubilæet
Beretningen er godkendt
Sundheds udvalget ( ved Christine Ahl )

Sundhedsudvalgets beretning for 2017
2017 blev udvalget udvidet med endnu et medlem – Anja Stienenbos. Nu er udvalget på 3 medlemmer, der er dog altid plads til
flere.

Statistik for 2017

Øjne
Samlet statistik

2017 %

ændring

Lidt procent regning

2016 %

2017-2016

total øjenlyste hunde

247

hunde m. Intet påvist

190

76,92308

-1,67

235

78,60

Hunde m. CEA, CRD

31

12,55061

2,85

29

9,70

Hunde m. CEA, colobom

299

6

2,42915

1,43

3

1,00

19

7,692308

-2,34

30

10,03

1

0,404858

0,07

1

0,33

11

4,453441

1,11

10

3,34

Hunde m. PHTVL/PHPV

4

1,619433

1,28

1

0,33

Hunde m Corna Dystrofi

0

0

-0,67

2

0,67

Hunde m. Distia./ektop.cil.
Hunde m Katarakt
Hunde m. PPM

Der ses et fald i antal øjenlyste hunde sammenlignet mellem 2017 og 2016. Faldet ses både i antal øjenlyste hvalpe og voksne.
Desværre ses der også et fald i antal hunde uden anmærkninger, dvs hunde der bliver øjenlyst frie, samt en stigning i hunde
med diagnosen CEA-CRD samt CEA-Colobom. Ikke en stor stigning, men stadig nævneværdig.
Derudover er der et fald i hunde med diagnosen Distichiasis/ektopiske cillier, dette kan skyldes faldet i antal øjenlyste voksne
hunde, da det oftest er der at denne diagnose findes og ikke hos de unge hvalpe.
Aldersadskilt statistik
Resultater for 2017
samlet

resultater for 2016

hvalpe

voksne

Samlet

hvalpe

voksne

total øjenlyste hunde

247

185

62

299

214

85

hunde m. Intet påvist

190

152

38

235

184

51

Hunde m. CEA, CRD

31

25

6

29

19

10

Hunde m. CEA, colobom

6

0

6

3

3

0

19

3

16

30

3

27

1

0

1

1

0

1

11

9

2

10

9

1

Hunde m. PHTVL/PHPV

4

0

4

1

1

0

Hunde m Corna Dystrofi

0

0

0

2

0

2

Hunde m. Distia./ektop.cil.
Hunde m Katarakt
Hunde m. PPM

Aldersadskilt statistik underbygger den samlede statistik mht fordelingen af diagnoser.

Knogler
2017

2016

HD-A

26

27

HD-B

8

2

HD-C

3

3

HD-D

0

2

HD-E

1

0

AD-0

26

20

AD-1

1

1

AD-2

0

0

AD-3

0

0

OCD-Fri

8

6

38

37

Antal hunde undersøgt

Antal Røntgen fotograferede hunde er så godt som uændret mellem 2016 og 2017.
Dog ses der en stigning af hunde med HD status B.
Positivt er at flere vælger at røntgen fotografere både HD og AD, og derved er der en lille stigning af AD-status’er og positivt er
at alle er med bedst mulige resultat.

Sheltien er generelt en sund race, dog er der fundet tilfælde med dårlige hofter og dårlige albuer i racen. Det er en race, der er
aktiv, og har brug for en sund krop, derfor kan sundhedsudvalget kun anbefale at man som minimum røntgen fotografere de
hunde der indgår i avl, ikke primært for at fjerne individer i avlen, men for at vide hvad man arbejder med som opdrætter.
Andet fra sundhedsudvalget.
Tandprojektet
Efter lang tids forarbejde og hjælp fra klubbens medlemmer er der endelig kommet gang i projektet mht lansetænder. Det skal
dog siges at antallet af hunde til dette projekt er lavt, og det ønskes at der var flere hunde, for at give et bedre vurderingsbillede
mhp en mulig arvegang.
Hvad der kommer ud af det når en specialestuderende har tingene i hænderne, det må tiden vise. Så snart der kan oplyses
noget vil udvalget selvfølgelig gøre dette.
Hjemmesiden
Der blev på sidste generalforsamling lovet at få gamle øjenstatistikker på hjemmesiden, dette er på ingen måde glemt, men da
udvalget forsøger at få optimeret hjemmesiden, og gøre det så overskueligt som muligt, så har det ladet vente på sig.
Udvalget er i gang med at gennemgå alt på hjemmesiden, der har med sundhed at gøre.
Det der arbejdes på er:
Optimering af indhold, ændringer i formuleringer osv.
Sørge for at det, der står på hjemmesiden, er forståeligt og overskueligt
Undgå et slags sygdomskatalog på hjemmesiden, men informere om den dejlige sunde race vi har, og at der som i
alle andre race er nogle racespecifikke ting som sheltien er disponeret for, som man som opdrætter og hundeejer skal
være opmærksom på.
Være et muligt værktøj til finde information eller henvisninger til information
Men alt dette tager meget lang tid!
Derudover ønsker vi også medlemmernes input til, hvad der kunne/burde stå af information vedrørende sheltiens sundhed og
racespecifikke ting vedrørende sundhed. Som udvalget løbende kan få fyldt på hjemmesiden.
Andre projekter
Der arbejdes fortsat på tidligere projekter, men ting tager desværre tid, når man skal afvente svar fra fx fag-personer, men intet
er ikke glemt eller stillet på bero, der bliver arbejdet med det stille og roligt.

Inge Fagerberg
Havde spørgsmål omkring lanse tænder, hvor mange har meldt ind??
Der må gerne sendes flere ind
Tina Brigo-Hansen, har indgivet på alle sine hunde og haft besøg af Lene der står for projektet. Der er nogle
oplysninger der ikke kommet videre.
Lotte Skriver: det ville være godt at det kom til at stå på hjemmesiden, at sundheds udvalg anbefaler at man:
Røgten fotografer
Sabine Andersen: vil godt ha at det er klubben frem for sundheds udvalg der står på som afsender
Spor udvalg (ved Lotte skriver)
DSSK'sSporudvalget
har haft et travlt og udbytterigt år siden sidste generalforsamling.
Aller først har vi fået godkendt vores reglement for kaninslæb af DKK, og vi har fået fastlagt kriterierne for
kaninslæbschampionat (DKSCH (S) og elitekaninslæbschampionat
(DKESCH (S)).
Ligeledes har vi fået fastlagt kriterierne for schweisschampionat og eliteschweisschampionat (DKSCH (B) og DKSESCH (B)).
Schweissprøverne afvikles efter DKK's reglement.
Vi afviklede vores første kaninslæbsprøve den 30. september 2017 i Nordjylland i samarbejde med Dansk Terrier Klub.
Herefter påtog Lotte Skriver sig at tilbyde et kaninslæbskursus over 8 gange på Sjælland. Dette kursus afsluttes med 2 officielle
kaninslæbsprøver den 27. og 28. april 2018 i DSSK-regi.
Hvis alt går vel, vil DSSK få sin første kaninslæbschampion ved prøven den 28. april.
Endvidere har Catrine Møller og Anne Birch den 8. april 2018 afviklet en introduktionsdag til kaninslæb for nordjyske
sheltieejere og deres hunde.
Endelig er der planer om endnu en officiel kaninslæbsprøve i Nordjylland til efteråret.
Mvh. Sporudvalget
Lotte Skriver
Catrine Møller
Anne Birch

Aktivitets udvalg (ved Tine Wiberg-Rasmussen)
Årsberetning fra aktivitetsudvalget 2017
Aktivitetsudvalget blev skudt i gang i starten af året
Der blev formulere en beskrivelse af udvalget og udveksle ideer til aktiviteter.
Efter ofentliggørelsen af aktivitetsudvalget på facebook og hjemmesiden kom der enkelte forslag om aktiviteter fra
medlemmer.
Udvalget har haft arrangeret :
Hyrdeinstinkt test på Fyn.
LP /Rally ,fællestræning på sjælland
Færdighedsprøve temadag i Jylland.
Lokal repræsentanter har arrangeret:
gå/skovture jylland og sjælland
Hundens dag i tivoli
Hundevelvære i jylland
Beskrivelse af udvalgets arbejde:
Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsudvalget er bindeled til de andre enkeltpersoner og grupper, som arbejder med særlige aktiviteter (f.eks.
sporudvalget) og/eller arrangerer aktiviteter for medlemmerne (bortset fra udstilling og skue).
Aktivitetsudvalget arrangerer selv aktiviteter på lige fod med andre medlemmer.
Formålet med aktivitetsudvalget:
At skabe et bredt udbud af aktiviteter for vores medlemmer og herunder støtte de medlemmer som tager initiativ
til at igangsætte aktiviteter. Alle aktive kan kontakte aktivitetsudvalget hvis de har behov for hjælp.
Aktivitetsudvalget har en lukket Facebook-side for udvalg og lokalrepræsentanter, til udveksling af erfaringer osv.
Al information / opslag om aktiviteter sendes gennem aktivitetsudvalget aktivitetsudvalg@sheltie.dk som
sørger for annoncering i bladet og på klubbens Facebook

Anja Holmgren: udvalget har super aktiv
Sabine Andersen: Er der kun hyrdning på sjælland??
Svar: nej men der har ikke kunne lykkes at finde nogen i Jylland
Kåre Tofte: Kommer der konkurrencer i NW??
Svar: der arbejdes på det
Lotte Skriver: der må være nogen Lokal Repræsentanter i Jylland, der kan hjælpe Tine Wiberg med at finde
nogen.
Anne Kristensen: der er flere steder de laver NW.
Kresten: der er blandet andet en i Sorø der er dommer i NW
Christine:der er meget positivt at aktivitets udvalg laver så mange ting,
Det er dejligt at man bliver inddraget i klubbens arbejde, og det er blevet mere spændende at være medlem nå
der kommer så meget op

Udstillings udvalg (ved Christine Ahl)
Udstillingsudvalget
2017
Desværre måtte vi ændre stedet for vores september udstilling i 2017 fra St. Hestedag til Sorø.
Dette var grundet en ekstra udgift ved indgang pr hund. Udover de allerede ekstra udgifter, omhandlende høj pris
for indgang til St. Hestedag pr person, hvor kun en udover den person der deltager med hunden. Så kom der
endnu en udgift pr deltagende hund.
Det var ønsket, at vi havde haft alle informationer inden, udstillingen med sted osv blev oprettet, så vi ikke var
kommet i situationen med at ændre sted og skabe unødig forvirring. Heldigvis blev det hele løst og vi havde en
dejlig udstilling i Sorø i stedet.
2018
September vil blive en dobbelt udstilling
Dette vil ske i samarbejde med Dansk Collie Klub, der gerne ville dele udstillingsareal med DSSK på denne
udstillingsdag, DSSK forespurgte vi om, det var muligt at klubberne delte dommer, og det var ikke noget problem.
Da DCK havde planlagt en dobbelt udstilling med 2 norske dommere, og begge dommere kan dømme Shelties,
så betyder dette at DSSK også vil have en dobbelt udstilling. Forløbet vil blive at der på dagen er to
udstillingsringe, hvor DCK starter i ring 1 med en dommer og DSSK starter i ring 2 og efterfølgende bytter DCK og
DSSK ring. Selve udstillingerne er komplet adskilt fra hinanden, således at der på dagen er to certifikat
udstillinger.
2019

Info ligger allerede nu at i marts vil der på Sjælland være klubbens første udstilling. Udstillingsdagen er sammen
med 3 andre klubber – Old English Sheepdog klubben, Bearded collie klubben og Border collie klubben. Det vil
være en dobbelt udstilling med 2 engelske dommere. Der er ikke færdig planlagt andet en Sted, dato og
dommere, derfor kan der ikke fortælles mere på dette tidspunkt. Men der er snarligt møde i Samarbejdsudvalget
mellem disse klubber, hvor netop denne udstilling er på dagsordenen, og så snart der er mere at fortælle vil dette
selvfølgelig blive offentliggjort. Det er håbet at DSSKs medlemmer vil deltage på denne dag, og igen det er en
dobbeltudstilling.
Maj 2019 vil være DSSKs Jubilæumsudstilling. Denne kommer til at foregå på Fyn ved Nr Aaby hallerne, og der
arbejdes på at gøre denne dag en helt specieldag, da det jo skal fejres at klubben har 25års Jubilæum. Hvis der
er ideer til at gøre dagen festlig, både mht sponsorater, fremvisninger osv så sig frem.

Tina Brigo-Hansen: Er ked af at det ikke blev på Store heste dag, man fratager medlemmerne en oplevelse,
Sheltier til trækker meget opmærksomhed
Syntes at det var ærgerligt at det ikke blev til noget
Christine Ahl: Det var 30 kr. pr hund for at få hundene med ind på Store Hest dag.
Ivan Ahl:der skulle også betales for indgang
Sabine Andersen: Har et ønske om at der på dobbelt udstillinger (med andre klubber) at der kommer en Best in
Show
Christine Ahl: det er på tegnebrættet at der skal afholdes Best in Show
Erik Steinenbos: I forbindelse med Jubilæet opfordre vi til at folk at melde sig i Jubilæums udvalg eller komme
med gode ideer til udvalget så vi for ramt så bredt som muligt (AG, Rally, NW, udstilling Mv.)
Kåre Tofte: prøv at kontakte Anja der vandt Dogdancing og se om hun vil optræde til Jubilæet
Christine Ahl: der kommer også Rally til Jubilæet
Erik Steinbos: Der skal koordineres vedr. foder præmier, da Royal Canin er begyndt at sætte sig på bag ben.
Sabine Andersen: Hvis vi kunne få en mad stand

5. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse
af ansvarsfrihed
Se vedhæftet:
Der er ændret regnskabs praktisk, der gør at vi trækker momsen.
Vi forsøger at få mail adresser ind på alle medlemmer.
Det der stod tilbage fra Lydigheds udvalg er flyttet over i hovedklubben.
Alle konti er vi ved at flytte over i Danske Bank, der vi har mange gebyrer på Nordea
Sabine Andersen: Kan det opkræves via PBS
Katja: ja det kan det godt, og der arbejdes på det, så der skulle være styr på det til næste år
-----Tina Brigo-Hansen havde nogle spørgsmål til regnskabet
: hvorfor er Web udgiften steget??
Svar: Fordi der er kommet nyt program til medlemssystem/regnskabsprogram, og der er tilkøbt program til
redaktør
Hvad dækker udgifterne til Generalforsamling og Bestyrelsesmøder inkl. kørsel??
Svar: det dækker forplejning, lokale leje og kørsel til bestyrelsesmedlemmer
Hvalpe anvisningen: Hvad med de nye folder??
Der arbejdes på den nye folder men der var fejl i.
Standen:skal varelageret ikke overføres til næste år?
vare lageret skal afskrives over flere år da standen er lukket, noget af varelageret trækkes ud til præmier
Lydigheds udvalg Og AG udvalg, overføres til Aktivitets udvalg i næste regnskabsår
Hvorfor er der kun 1 der for telefon penge til en i sundheds udvalg?
Svar: da det sidste medlem af sundheds udvalg lige er tiltrådt for nyligt, figurer det ikke på regnskabet for 2017,
det andet medlem af sundhedsudvalget sidder også i bestyrelsen og får derfor ikke telefon penge fra
sundhedsudvalget
Redningsfonden: hvorfor bruger de ikke nogen penge:

Inge Fagerberg: Jeg har ikke nogen udgifter.
Sabine Andersen: rest fra stand kan bruges til præmier

Regnskabet Godkendt:

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
F1: Forslaget er vedtaget med overvejende flertal
F2: Trukket Tilbage.
F3: for: 20
Imod: 2
Ikke stemt: 0

7. Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision
Katja, Erik og Tine:genvalgt
Christine Kjærsgaard: genvalgt
2 suppleanter:
Anja Holmgren
Birgitte Fly
Revisor suppleant:
Tina Brigo-Hansen
8. Eventuelt.
Lotte Skriver:
Retnings linjer for Sheltiebladet: AG Resultater, kan det accepteres at det er kopi/billede af resultat liste
Svar: ja det kan godt godkendes
Tina Brigo-Hansen: FB opslag på Generalforsamling kan det oprettes som begivenhed??
Svar: Det var lagt op på Facebook flere gange
Dan Kjeldsen: Liste til Bladet, hvorfor kan VG ikke komme i bladet
Svar: det er for længe siden besluttet at det kun er CK der kommer i bladet, for at spare på bladet
Lotte Skriver: kriteriet er en 1 plads, for de kan komme i bladet
Christine Ahl: alle der består for spalte plads, kun i begynder klasse 70 point, får spalte plads + billede.
Dan Kjeldsen: Kan vi på hjemmesiden lave et link til DKK’s aktivitets kalender
Svar: det er noteret og bestyrelsen arbejder videre
Dan Kjeldsen: Roser bestyrelsen og udstillings udvalget, at de laver rally og udstilling samme tid, og kunne vi
lægge mere på fremadrettet??
Svar: det er mulighed
Sabine Andersen: Hvis man ligger inde rosetter, pokaler donere det til Klubben, så kan det bruges til Rally og
lydighed mv.
Dan Kjeldsen: Hvad vil vi med vores Sheltie fremad rettet
Kan man lave noget medlems seminar , omkring hvordan vi gør det ??
Lotte skriver : Ønske om at nå man laver sponsoratter , kan det udvides så vi får aftaler om at de dækker til
Aktivteter , spor , lydighed mv.
Karsten Fredriksen : kunne de foder præmier der er overskud, ikke gå til at de kunne bruges til nogen af de små
ting ( spor, lydighed mv)

Erik steinbos: Det er planen at der fremadrettet er planen at det skal være sponsorat til alle, Royal Canin har
faktisk sagt nej til sponsorat til Maj udstillingen

Dirigent: takker for god ro og orden, og takker for valget
Formanden: vil godt mindes de 2 opdrætter vi har mistet i året
Bente Bøckhaus og Tove Poulsgaard

