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 Referat af Bestyrelsesmøde i  
 Dansk Shetland Sheepdog Klub 
 02. Marts 2019 kl. 10:00 
 Deltager: Ernst, Tine, Katja, Birgitte, Erik, Anja (suppl) 
 
 Referat : 
 
 1. Ordstyrer 
 - Anja Holmgren 
 
 2. Orientering fra DKK og (Love ændringer mm.) 
 - Der er ikke noget direkte nyt fra DKK. 
  
 3. Kasserefunktion - Status fra Kasseren  
 - Regnskabet ser fint ud. 
 - Erik overtager medlemsdatabase.  
  
 4. Information og status fra diverse udvalg 
     (udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, hvalpe anvisning, hjemmeside, redaktion) 
 Aktivitetsudvalgets beretning siden sidst: 
 - Soigneringsgruppen Midtjylland er selvkørende,  
 - Ensartethed og brug af klubbens officielle Facebook og opslag i bladet ? 
 - Hyrdedage Jylland og Sjælland suppleres med medlemmer fra collieklubben hvis ikke der er tilmeldinger nok. 
 Samarbejde med andre klubber: 
 - Har kontakt med collie-klubben med henblik på fælles soignering på Sjælland, og ser frem til at støtte hinandens arrangementer hvor det kan 
 sikre større udbud af aktiviteter. 
 - Har kontakt med Corgi-klubben med henblik på nyt hyrdeudvalg i DKK.  
 Sundhedsudvalg: 
 - Genforhandling af øjenlysning anbefaling er på plads og godkendt Christine har meldt ud at hun stopper omgående i sundhedsudvalg, 
 Ernst har snakket med Lotte Skriver og Anja Stienenbos om dette, Lotte Skriver og Anja Stienenbos ønsker at tage over 
 Udstillings udvalg: 
 - Christine har meldt ud at hun stoppe, hun forsætter frem til og med udstilling 31.03.19 
 - Alle info vedr. resten 2019 ligger ved Erik.  
 - Ernst leder efter ringpersonale juleudstilling og Erik tager sige af ringepersonale august udstilling. 
 - Udstillinger 2020 skal der hurtigst muligt findes Dommer og ringpersonale, da der ikke er kontaktet nogen endnu. 
 - Bestyrelsen laver ASAP et opslag på FB at vi leder efter ny personer til udstillings udvalg 
 - Bestyrelsen takker Christine for de mange års arbejde i klubben. 
  Redaktion: 
 - Intet nyt her. Alt kører super fint, der er et godt samarbejde med redaktionen og bestyrelsen 

 
 5. General forsamling 2019 
 - 1 forslag  
  
 6. Ændring klublove §5 (dressurudvalg!) 
 - Ernst og Tine omformulerer teksten i denne klublove og så skal den med som forslag til GF2019 
  
 7. Forslag til ændring af propositionerne til årets rally-sheltie: se bilag 1 
 - Hele bestyrelsen er enig om forslag. Forslag omhandler stemmelighed i konkurrence om årets rally sheltie. 
 
 8. Revidering af udvalg, hvad har vi og hvad skal vi have (hvordan bruger medlemmer de diverse udvalg, hvad 
 kan medlemmer selv bidrag med for at få en aktiv klub, forretningsgang af diverse udvalg)  
 - Vi er enig om at som lokalrepræsentant, er man automatisk medlem af aktivitetsudvalg. 
 - Medlemmer af bestyrelsen skal kun være en del af et udvalg (sundhed, udstilling, aktiviteter osv.) som kontaktled fra/til bestyrelsen og ikke 
 være den drivende person i et udvalg. Med mindre der ikke er flere/andre medlemmer som kontakt for en aktivitet.  
 - Det vil være oplagt at et udvalg består af mindst 2 personen udover den kontaktperson fra bestyrelsen 
 - Et udvalgs medlem skal altid godkendes af bestyrelen. 
 - Opslag fra diverse aktiviteter skal igennem Tine Wiberg Rasmussen, da hun fra bestyrelses siden sørger for at det bliver til en ensartet 
 opslag (det er for at sørger for at det fremstår tydeligt på facebook så man undgår rod i  tilmelding fra medlemmer og bliver til en god 
 reklame.), samt at den kommer på hjemmesiden. Tine retter ikke i selveste teksten i opslaget og er i tæt dialog med arrangøren.  
  



 
 9. Jubilæum 
 - Dommer er på plads, samt ringsekretær. Mangler steward. Erik prøver at finde en. 
 - Der er budt ind på opvisning, AG, Rally, Spor, Dogdancing, hyrdestand, og soigneringsstand ønskes 
  
 10. Hjemmesiden 
 - Hjemmesiden bliver løbende opdateret. 
 
 11. Udstillings udvalg / Sundheds udvalg 
 Sundhedudvalg. 
 -Som skrevet før i referatet har Christine Ahl meld at hun stopper i sundhedsudvalg.  
 - Lotte Skriver og Anja Stienenbos har sagt ja til at overtage sundhedsudvalg.  Bestyrelsen har modtaget en mail fra Lotte og Anja om 
 hvad vi i bestyrelsen gerne vil have det starter op med. Vi i bestyrelsen kommer med et oplæg til dem.  
 - Sundhedsudvalget bliver omdøbt til avls & sundheds udvalg. 
 Udstillings udvalg: 
 - Vi søger ny medlemmer til udstillings udvalg. Lige pt. Er det Ernst og Erik der tager sig af dette udvalg. Hhv. Øst og vest 
 - Der kommer et opslag på Facebook. Der vil komme lidt krav i forhold til posten, og bestyrelsen skal altid godkende personerne. 
 
 12. Ind / udmeldelse.   Besked til ny medlemmer med velkommen og medlemsnummer. Mobilepay 
 - Der er besluttet at Erik overtager indmeldelse af ny medlemmer. På hjemmesiden bliver midlertidigt oplyser at der lige pt. Kun kan 
 betales ,med mobilepay. Hvis ikke man har mobilepay kan man kontakte Erik på mail om dette. Erik opretter og sender velkomstbrev ud 
 til de ny medlemmer med bla. Medlemsnummer og diverse info om bestyrelsen  m.m.  
 
 13. Lokalrepræsentant 
 - Vi har fået ny lokrepræsentant. Birgitte Fly.  
 - Ellers ikke noget nyt fra lokalrepræsentanter 
 
 14. Indkommende forslag fra medlemmer 
 - Mail fra Dan, vedr. udsendelse blad til udlandet!!  Meget dyrt 
 - Bestyrelsen kommer med et ændringsforslag til GF2019. 
 
 15. Evt. 
  Fælles udstillinger!  
 - Skal vi eller skal vi ikke i fremtiden. Vi giver det en chance. 
 . 
 
 - Rally prøve …./ udvalg:  Der søges på de sociale medier efter medlemmer til et Rally udvalg. 
 -Tæpper: Klubben leder efter ny tæpper til udstilling!! Helst I grøn eller rød Hvem gør det ? 
 - Sheltie VM-agility 2020: DSSK har fået henvendelse vedr. Sheltie VM-agility 2020. Vi i bestyrelsen har snakket om dette arrangement og 
 afventer med at gøre mere, til efter vi har fået svar på diverse spørgsmål. 
  
 16. Næste møde 
 - Fastlægges efter GF2019 
 (der afholdes et kort møde inden GF) 
 
 
 
 
 BILAG 1: 
 Både sidste år og i år er vi i den situation, at der blandt de 4 bedste i nogle af rallyklasserne er ekvipager med lige mange 
 point. 
 
 Lige nu står der: "Ved pointlighed deles placeringen, dette gælder for henholdsvis begynder, junior, øvet, ekspert og 
 champion." 
 
 Jeg foreslår derfor, at vi ændrer propositionerne til følgende: 
 
 Ved eventuel pointlighed vinder ekvipagen med det højeste antal point ved en enkelt prøve.  
 Eksempel: 2 ekvipager har 291 point i alt fordelt som 98, 97 og 96 hos den ene, og 99, 97 og 95 hos den anden. Her vinder 
 den anden ekvipage pga. de 99 point. 
 Hvis begge ekvipager har lige mange point i deres bedste resultat, vinder den ekvipage, som har det højeste antal point i 
 det andet bedste resultat. 
 Eksempel: 2 ekvipager har 291 point i alt fordelt som 99, 98 og 94 hos den ene, og 99, 97 og 95 hos den anden. Begge har 
 99 point som bedste resultat. Her vinder den første ekvipage pga. de 98 point som andet bedste resultat. 
 


