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Tilstede: Ivan, Annemie, Flemming, Tina, Ernst, Kirsten og Katja 

Laila var inviteret da hun var muligt ny redaktør 

Pkt.1: Bladet ny redaktør/Blad opsætter  

Der blev snakket om hvad Lailas forventninger til at være redaktør er, og hvad bestyrelsens forventninger er  

Kirsten Klitsgaard vil gerne være korrektur læser på bladet. Tina vil godt være backup på korrektur 

Laila forventer at stoffet kommer fra medlemmer og bestyrelsen,  

Der oprettes funktions mail til Laila.  den kommer til at hedde: blad@sheltie.dk 

Der er hermed fundet en ny redaktør til bladet. 

 

Pkt. 2: Orientering fra DKK og DSSK 

Intet nyt fra DKK 

Intet nyt fra DSSK 

 

Pkt. 3: Status til Kasseren 

Udstillings konto i Danske bank er lukket og overført til den almindelige konto. 

Der er oprettet dankort til konto. 

Tina spurgte ind til prisen på Lydigheds annonce, Prisen var 200 kr., og det var sendt ud til bestyrelsen. 

Flemming har rettet i måden der af regns med pokaler og rosetter. Så de afregnes efter nå de bruges og ikke nå de 

indkøbes. 

 

Pkt. 4: Information fra diverse udvalg. 

Der laves en officiel liste over kontakt person til udvalg, mv. 

Udstillings udvalg. 

Rosetter må der var andre farver på rosetterne??, der var flere tal for at farverne skal følge rød, grøn m.v. 

Takt og tone, skal være færdigt til Juleudstillings pm. 

Sundheds udvalg: Annemie havde en skrivelse med  

Christine sidder nu alene med sundhedsudvalget, så der skal nok nye kandidater ind, og der på tænkes at oprette 

projekt grupper: 

Christine kommer så til at sidde i en Administrativ / kordinerene rolle i sundheds udvalget og kommer til at deltage i 

bestyrelses møder for at vi kan få en fyldest gørende info. 
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Agility udvalg: Marianne Blom Larsen, trækker sig efter 2015, så der skal findes en ny agility ansvarlige. 

Hjemmesiden: Annemie, regnskabet der var en stor post på budgettet, det er de2 domæner der redirecter til 

hjemmesiden der er tale om, der er grønt lys for at de 2 domæner bliver flyttet til billigere sted. 

Forslag om at vi skifter billede på forsiden med mellemrum, evt. samme som forside billede på bladet. 

Er der rettelse til hjemmesiden, så send forslag/kommentar til Annemie. 

Redningsfonden skal med på hjemmesiden 

Skrivelse fra Redningsfonden, har klubben standen evt. noget liggende?? Katja undersøger det. 

Lydigheds udvalg: intet nyt 

Lokale repræsentanter: Hvordan for os at vide hvad lokale repræsentanter har gang i?? 

Og hvad der sker??  

Der skal sendes arrangementer til webmaster, bladet facebook mv., så vi får det ud til medlemmerne. 

Skal der laves om i betegnelse/områder for lokale repræsentanter, evt. andre fordelingerne, Evt. dele op på et 

Danmarks kort. 

Ivan foran leder mødet. 

 

 

Punkt 5: Generalforsamling 2016 

Dato: 9 april 

Stedet: Slagelse  

Kandidater: 

På valg 

Anne Mie: Genopstiller ikke 

Flemming: Genopstiller ikke 

Tina: Genopstiller 

Katja Knoth: Opstiller  

Kirsten Klitsgaard: Opstiller 

Revisor: Kate Schlüter, Genopstiller ikke  

Revisor suppleant: Spørges til revisor post 

2 nye bestyrelses suppleanter skal vælges. 
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Pkt.6: Redningsfonden  

Flyttet op under pkt. 4 

Pkt. 7: Hjemmeside/Webmaster/Redaktion 

Se pkt. 4. 

Pkt. 8: 

Se pkt. 4. 

Pkt.9: 

Se pkt. 4. 

Vibeke snakket om at lave et skue i nordvest Jylland, lige før sommerferien, det bliver ved en herregård ved Bøvling 

Kirsten skue i Sorø, Kirsten tager kontakt til Niels for at hører omkring dato 

Juleskue i Jylland, vi ser efter afholdes i år, om det skal gentages i 2016 

Der er fra DKK lavet skærpelse overfor kreds udstillinger, 

 

Pkt.10: Nye Tiltag (Kanin slæb) 

Det er et super godt tiltag. men der skal nogen til at varetage det, og hvem gør det? 

Så skal vi i noget med det så skal det nok være mere relevant med hyrdning 

Jævnført DKK’s regler kan vi: 

Hyrdehunde titler vil ikke være noget problem 

Men jagthunde titler kan vi ikke få igennem  

 

 

Pkt.11: Folder Racefolder og god takt og tone 

Status: se tidligere pkt.4 

 

Pkt.12: Indkommende forslag fra medlemmer. 

 

 

Pkt.13 evt. 
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Festivitas i forbindelse med Årets hund. hvad kan vi gøre for at gøre det mere festligt 

 

 

 

Pkt.14: Næste møde. 

Januar måned 2016, Ivan sender dato’er så tager vi den via mail igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


