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
Lørdag 11. august 2018 kl. 09:00
Deltagere: Ernst, Tine, Katja, Erik, Anja (suppl)
Afbud: Ivan, Birgitte (suppl)
Referat :
1.Orientering fra DKK
- Der har været stille fra DKK’s side pga. sommerferie.
2.Kasserefunktion - Status fra Kasseren
- Der er kommet en del nye medlemmer. 8-10 stykker indenfor den seneste måned
- Økonomien er bedre end samme tid sidste år.
- Der mangler en stor del af mailadresserne i vores nye system. Katja laver en liste på disse og så forsøger vi med
at ringe rund til dem.
3.Information og status fra diverse udvalg
(udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, aktivitetsudvalg, hvalpe anvisning, hjemmeside, redaktion)
- Aktivitets udvalg: Vi har fået ny lokalrep. I Storkøbenhavn, Henrik Dige Semark.
Ernst laver et kort over lokalområder! Og sender den til Tine, som så lægger det op på FB m.m.
- Sundhed:
- Efter efterlysning af sundhedsoplysninger fra sheltieejere (medlemmer/ikke medlemmer) er der kommet lidt
reaktioner og vi lægger sagerne til side og afventer om der er informationer som der skal gøres opmærksom på.
- Der er stadig behov for oplysning om øjenlysning.
- Der arbejdes på at udvalgets arbejde dokumenteres til eftertiden i sundhedsudvalget, også sager som lægges til
side som uinteressante. Dette efterstræbes for at skabe kontinuitet i arbejdet. Der er stadig fokus på diskretion og
tavshedspligt i forhold til evt. problematiske forhold.
Jubilæums udvalg
- Afholder første møde 19.08.18 i Nr. Aaby.
4. DKK-træf, forventniger
- En masser inspiration – viden – regler hvad må og må ikke. Det skal komme klubben til gode.
Dem fra bestyrelsen som deltager i dette arrangement, har fordelt sig over alle 6 workshop (valgfri emner)
5. Forslag til generalforsamlingen.
6. Opgaver i bestyrelsen
- Der laves funktions beskrivelse på alle bestyrelsesposter i fremtiden.
7. Kommunikation
- Vi skal være lidt hurtigere på at svar på beskeder/mails
8.evt.
- Klubbens historie fra Flemming. Den ser fint ud. Bruges til Jubilæums udgaven af Sheltieblad.
- Racefolder skal være færdigt inden jubilæum.
9.Næste møde
27.10.18 kl.09:00

