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Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Shetland Sheepdog Klub 
søndag den 23 august 2020.08.29  
Til stede: Erik Stienenbos. Henrik Thomas, Ernst Holmgren, Lone, Tine Wiberg Rasmussen, 
Kirsten Klitgaard. 
Afbud: Vibeke Midlander 
1.Orientering fra DKK 
https://www.dkk.dk/nyheder/2020/aflysning-af-udstillinger-cancellation-of-shows 
DKK har aflyst alle udstillinger  pga. Corona-situationen 
2.Kasserefunktion - Status fra Kasseren  
Der er styr på kassen og overdragelse af kasserer funktionen til Ernst.   
3.Information og status fra diverse udvalg 
aktivitetsudvalget: Intet nyt fra lokalrepræsentanter og sporudvalg.  
Der arbejdes på klubsamarbejde med collieklubben omkring hyrdearrangementer og har god 
kontakt med deres bestyrelse og aktivitetsudvalg, vi afventer kontakt til DCK´s bestyrelse 
igen, efter deres kommende generalforsamling. 
Hjemmesiden: Erik undersøge om opførelse af ny hjemmeside kan blive et skoleprojekt. 
Hvalpeanvisning: intet nyt.  
Sheltiebladet: ok, 
Udstillingsudvalget: 
 I Nyborg :god dag, godt sted, god stemning.  
Restriktioner blev overholdt fra medlemmers side, men lidt for lidt plads, der burde være 
markeret hvor man kunne placere sig (under hensyn til coronasituationen). 
Sorø kommende udstilling (fælles med Bordercollie Klubben) er der godt med tilmeldinger.  
Juleudstillingen er også fællesudstilling med Bordercollie Klubben .  
den er indendørs, derfor er der ikke adgang for besøgende! dvs. 1én person pr udstillet hund. 
Max 50 sheltier 
Sundhed og avlsudvalget: 
Der er et spørgsmål fra medlem om mulighed for registrering af MDR1 resultater på 
hundeweb. Sundehedsudvalget svarer i samarbejde med bestyrelsen. 
4. Fordeling af poster til udvalg og bestyrelsen. 
Suppleanter skal ikke præsentere sig inden valg på generalforsamlingen, sådan er lovene. 
Men vi kan godt henstille til at man sender en præsentation inden.  
Beslutning: DKK spørges om det kunne blive en regel  
Familie og poster: er det en god ide med for mange familie medlemmer på klubbens poster?  
Der er argumenter for og imod, man skal være opmærksom på rollerne (i familien/klubben) 
og overveje hvordan man takler det. Men klubben kan pt. ikke være for kritisk i forhold til 
frivilligere til poster i diverse udvalg, da der ikke er mange frivilligere der melder sig! 
5.Videre forløb efter godkendelse af GF, angående avls anbefaling + restriktioner 
Efter GF’s godkendelse arbejde Sundhedsudvalget nu videre på ændringer af avls 
anbefalinger og restriktioner, hvorefter der skal komme et møde med DKK 
6.Sheltiebladet! DER SKAL FINDES EN ANDEN! 
Beslutning: ny redaktør er efterlyst via Sheltie bladet. 
7.Sheltie folder til vedlæggelse i stambog 
Beslutning: en arbejdsgrupper får til opgave at  færdiggøre racefolderen. 
8.Kontingent, udenlandske medlemmer 
kontingentændringer? Skal det nedsættes da de ikke får det fysiske blad (kun digitalt) og ikke 
har samme mulighed for at deltage i alle klubbens arrangementer? 



Men situationen har ændret sig siden vi afskaffede fysisk blad til udlandet, forsendelse er 
blevet billigere 
Beslutning: Kontingent bibeholdes og fysisk blad genindføres. 
9.Årets Sheltie 2020. Hvad gøre vi???  der er ikke flere arrangementer der er 
gennemført 
Beslutning: vi springer årets hund over i år. Selvom man i enkelte discipliner kan opfylde 
kriterierne aflyses årets hund i alle discipliner, i solidaritet. 
10. GF 2021 
Beslutning: dato 27/3 . Sted: vi forsøger Kolding 
11. opbevaring af klubmateriale og udstillingstrailer. 
Det er pladskrævende men der er fundet en gratis løsning på lagerplads 
12. Støtte til udstilling for nye hvalpekøber ( fra GF, Birgit Knudsen)  
god ide. 
Beslutning: Hvalpekøber får gave-bevis på 1 babyklasse og 1 hvalpe klasse ( for Medlemmer 
og klubben betaler).  Opdrætter af hvalpene, uddeler til hvalpekøberne. 
Begrundelse: det er en del af reklamen for Klubbens arrangementer. 
Dette bliver indført per 01.01.2021          
13. Indførsel af gave til Sheltie ved opnåelse af championat. ( fra GF, Anne Birch + 
Catrine Møller) 
Beslutning: der gives et diplom til championater ikke gaver. Der undersøges om klubben må 
give diplomer ved DKK chamionater. Ved klubchampinater gives et diplom. Begrundelse der 
gives heller ikke gaver til udstilling CH . Hvis man ønsker gaver til de enkelte discipliner er 
man velkommen til på egen hånd at gå ud og skaffe sponsorgaver. 
Hvordan proceduren er for  erhvervelse af diplomer annonceres på hjemmesiden. Denne 
kommer først når bestyrelsen har fået svar fra DKK 
14.evt. 
Registrering af hundens farve: bi-blue registreres som blue merle 
Beslutning: det undersøges om Bi-blue kan registreres som biblue og ikke som nuværende 
Blue merle.  
Kan specialklubberne støtte DKK? Nej vi tror de klarer det ok økonomisk  
Opsparingskonto til større udgifter ? kasserer siger der er råd til 15-20000 kr. nu 
Drøftelse af hvad kunne vi evt. bruge en opsparing til ? betalt revisor? betalt hjemmeside? Til 
ny trailer når den bryder sammen? Osv.  
Beslutning: konto oprettes 
Telefonpenge til bestyrelse og sundhedsudvalg?  
Beslutning: Vi bibeholder telefonpenge, men det er valgfrit at modtage dem. 
Opmærksomhed overfor ældre opdrættere, hvad gør vi ? Tidligere udnævntes 
æresmedlemmer. klubloven repeteres/læses op angående æresmedlemmer. 
15. Næste bestyrelsesmøde: 29/11 
 
 
 
 
 


