DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB
ENESTE AF DANSK KENNEL KLUB ANERKENDTE SPECIALKLUB FOR SHETLAND SHEEPDOGS. STIFTET 1. JANUAR 1994

Referat af Bestyrelsesmøde i
Dansk Shetland Sheepdog Klub
20 Januar 2018
Deltager: Erik, Ernst, Katja, Ivan, Tina, Anja(supp,) Suzi(supp)
1.Orientering fra DKK og DKK ( Love ændringer mm.)
2.Kasserefunktion - Status fra Kasseren
pænt regnskab, max 10000 kr. underskud hvilket er en fremgang. Bladet bliver billigere og
der er overskud på aktiviteter (ud over udstillinger).
Der arbejdes stadig på at få styr på medlemskartoteket, der mangler stadig de fleste
mailadresser på medlemmerne, som er nødvendig for klubben i fremtiden. Erik efterlyser
mailadresser igen på facebook og i bladet.
3.Information og status fra diverse udvalg
(udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, aktivitetsudvalg, hvalpe anvisning, hjemmeside,
redaktion )
Aktivitetsudvalget:
Tina træder ud af udvalget midt på året. Katja Knoth træder ind nu i aktivitetsudvalget.
Der er rigelig tilmelding på de seneste/kommende aktiviteter.
Beslutning omkring lokalrepræsentanter:
hvis ikke en aktivitet kan nå at komme i bladet skal lokal repræsentanter opslå på facebook
når de laver noget for klubbens medlemmer, enten direkte og skriver at de er
lokalrepræsentanter så de er synlige som sådan; eller gennem Tine som opretter deres opslag
som begivenhed.
Forslag fra medlem: Årets hunde uddeling i forbindelse med ag og LP konkurrence. Det er for
dyrt, og der forventes ikke nok deltagere med sheltie, derfor som tidligere.
Årets LP og Rally sheltie uddeles på udstillingen med klubmesterskab i Rally 27/5
Udstilling
3 marts Nørre Åby
Vi holde os til rosetter til første vinderne
Arbejdsopgaver aftales
Maj Sorø
September Sorø sammen med collieklubben
November Vandel:
2019
Samarbejdende klubber udstilling på Sjælland
Maj på fyn Jubillæum
Sundhedsudvalg
Der arbejdes foreløbig på: PDA, Sheltiehæl, MDR1, lansetand-DNA-undersøgelse,
Farvegenitik
Til hjemmesiden: Vil arbejde på en liste af relevante sygdomme/problemstillinger og starte
med at henvise til fornuftige link indtil vi selv evt. stykker noget sammen.
Redaktion
Stor ros fra mange sider, Anne meget glad for arbejdet.

Vi er stadig enige om mængden af titler når nye champ. er i bladet, kun den aktuelle nye titel,
resten kan man finde via navn eller stambogsnummer (kommer på i fremtiden)
Der laves samarbejdsaftale omkring bladet så man ikke får problemer ved en evt. overlevering
til ny redaktør senere (indsendte billeder fra medlemmer er gået tabt f.eks. )
Bladet er blevet billigere.
Erik ser på hjemmeside, ændringer eller forslag sendes til Erik
Der er modtaget forslag til rettelser, passive og aktive kenneler ? link der ikke virker?
Beslutning: Erik opslår på face book og tjekker om link virker.
Hvalpeanvisning
hvorfor komme der ikke hvalpe på Hvalpelisten mere?
Beslutning: Kun hvalpe som er til salg (ikke hele kuld) skal på listen og fjernes hurtigst
muligt når sælger giver besked.
4.Udstilling Næstved
Evaluering: Prisen skal undersøges inden, og på skrift, inden der laves aftale med stederne om
leje og forplejning. Der skal strammes op omkring udstillernes oprydning efter egen hund, og
der skal være duftfjerner til rådighed
6. Jubilæum
Jubilæumsudvalg: Katja, Erik, Suzi ,Tine, Anja
Erik efterlyse flere medlemmer på facebook
Jubilæumsudstillingen maj 2019 (dato ikke fastlagt)
7. Kommunikation
Er blevet meget bedre
8.evt.
Erik: der er kritik vedr. udførsel af formands posten. Der bliver bl.a. svaret meget sent eller ej
svaret på mails fra medlemmer og bestyrelsesmedlemmer.
Lovændrings forslag til generalforsamlingen 14/4
Klubregler omkring indbydelse til generalforsamling rettes til :sendes pr mail eller via
hjemmeside - ikke brev
Årsag: Billigere og mindre tidskrævende, og der kan ikke sendes breve med Post Danmark år
2019
Forslag: bestyrelsen fritages for kontingent
Sundhed på hjemmesiden
Håndbog på hjemmesiden over sygdomme på PDF. Den hollandske håndbog som inspiration
Katja har den og giver til Erik/ Anja S. Sundhedsudvalget.

