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Referat af Bestyrelsesmøde i  
Dansk Shetland Sheepdog Klub 
 
Lørdag den 18 januar 2020 
 
1.Orientering fra DKK og DSSK (Love ændringer mm.) 
 
2.Kasserefunktion - Status fra Kasseren  
Tæt på færdigt regnskabet 
 
3.Information og status fra diverse udvalg 
Udstilling: 
Alt er på plads og godkendt til og med 2021,  
Transport og indkvartering til dommerne er også på plads 2020.  
DKK kontaktes angående allround/special dommer, der er for få specialdommere. 
Udvalget har et godt samarbejde hvor de supplerer hinanden  
Ideer til fornyelse: Juleudstilling må gerne ligne julearrangement med inventar osv. kreative 
indslag. Der skal være en særlig vært i forhold til dommerne og spisning. 
Sponsor: 
Der er udfordringer i forhold til fremtidens sponsoraftaler nu og i almindelighed. 
Sponsorgaverne er små og kravene fra sponsor er for store. 
Sundhed: 
Intet nyt, men udvalget vejleder medlemmer som henvender sig. 
Hvalpeliste: 
Bliver ikke brugt. Køb hund på DKK´s side bliver brugt da den fungerer bedre, der er 
påmindelse om nye hvalpe osv. 
Redningsfonden: 
Inge :stor interesse men ikke nok hjemløse hunde. Positivt at hunde ikke mangler hjem. 
Aktivitetsudvalg: 
Repræsentanter har været aktive og synlige. Hyrder: Planlægger dag for trænende og lidt 
introduktion for nye på Sjælland. 
Savner medlemmer til et hyrdeudvalg 
Hjemmeside: 
Intet nyt 
Redaktion: 
Vi mangler redaktør 
Der er dejligt mange indlæg 
 
4. Sporregler i DSSK 
efter 1 maj 2020 bruger klubben DKK’s spor regler, men man kan godt stryge 600m spor ved 
prøverne. Skal dog godkendes af DKK først 
Dette gøres for at få ensartet regler  
 
 



5. Indkøb/udgifter 
Tæpper til udstilling er bestilt.  
Mangler udstillings telte 2 stk. Der besluttes at undersøger muligheder evt. med logo.  
Andre forslag til brug: 
Invitere specialister til f.eks. grooming der undersøges mulige underviser til pelspleje (også 
for ikke udstillere)  
 
6. Kontingent  
Udenlandske: 450 for udenlandske medlemmer (de får bladet som pdf), er det ok? 
Ja klubben betaler gebyr for udenlandsk betaling, men nej for de benytter sig ellers ikke af 
klubben så de koster os ikke noget 
Beslutning: kontingent nedsættes til 250 kr. Årligt Pr 1/1 2021, ingen rabat efter 1/7 . 
 
7. Regler for årets Rally/LP. 
Fører af hunden skal være medlem/husstandsmedlem for at deltage 
 
8. Årets hund præmier? 
Vandrepokal ønskes til nr. 1, der arbejdes på det.  
 
11. Generalforsamling 
Endnu ingen forslag heller ikke til nye bestyrelsesposter. 
 
12.  evt. 
-Vilhelmsborg Hundedagene i pinsen. Klubben deltager med en klubstand 
-Mulighed for Nordisk Samarbejde undersøges (f.eks. nordisk udstilling) 
 
13. Næste møde efter generalforsamlingen 

 
 


