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Referat af Bestyrelsesmøde 

Søndag den 29/11  2020  

 

1.Orientering fra DKK  

 

2.Kasserefunktion - Status fra Kasserere 

Der er styr på regnskabet, og der forventes balance i regnskabet for i år.  

3.Information og status fra diverse udvalg, herunder opfølgning fra sidste møde. 

Udstilling: 

datoer og dommere er klar inkl. 2022 

Sundhedsudvalg: 

venter på svar fra DKK ang. ændring af avlsanbefalinger, det er forventet at det tage tid. 

Aktivitet : 

Hyrdearrangementer: Jylland opgivet foreløbig da det er svært at finde egnede undervisere. 

Der satses på Fyn og Sjælland, hvor der kommer arrangement til foråret med muligged for 

overnatning. 

Hjemmeside: Se senere punkt 

Sheltiebladet Redaktion: mangler stadig redaktør. Mange gode indlæg i sidste blad 

 

4. Korrekt farveregistrering af Blue Merle  

Bi-blue hunde registreres som blue merle i DKK. Ernst kontakter FCI da det er FCI standart 

som følges. 

 

5. Dommervalg 

Der bruges mange specialdommere i den kommende tid, men man bør også bruge allround 

dommere. Man kan sende forslag til udstillingsudvalget, der er allerede modtaget en liste som 

er benyttet til de kommende udstillinger. 

 

6. Hemmesiden  

Der investeres i ny hjemmeside i wordpres oprettes af prof. Firma. 

Der diskuteres indhold feks. DSS træningspladser slettes og hyrdearrangementer tilføjes 

champions og udstillingskritikker slettes , men gemmes andet sted og kan rekvireres (er ikke 

ført ajour i mange år) . Der forventes mere overblik og brugervenlighed, og desuden bedre 

reklame for klubben. 

  

7. Aktivitetsudvalg  

Beslutning: Der efterlyses nye/flere repræsentanter  for især Nordsjælland Sydsjælland og 

Jylland  

 

8. Ensretning af afregning i forbindelse med aktiviteter 

Tidskrævende for kasserer at få styr på udgifter i forhold til regnskabet 

Beslutning: Alle udvalg orienteres om at regninger fra DKK betales af kasserer, og hvordan 

der praktisk skal dokumenteres til regnskabet. 

 

7. Kommunikation. (drejebog til udvalg/Hvem gør hvad, roller og regler, administration af 

faceBook) 

Rammer og retningslinjer er ikke beskrevet skriftligt, kun mundligt og det er svært især for 

især nye i bestyrelse og udvalg at få klarhed over forventninger, ansvar og arbejdsgange.  



Beslutning: Bestyrelsen vil arbejde på beskrivelserne indtil næste bestyrelsesmøde. 

Beskrivelserne vil komme til at stå på den nye hjemmeside. 

 

8 Samarbejde med andre klubber. (Udstilling, hyrdearrangementer, osv) 

Beslutning: Rammer og retningslinjer for fællesudstillinger skal fremadrettet, aftales og 

godkendes af alle parter, inden arrangementet. 

Der arbejdes på en eller anden form for samarbejde med andre klubber i forhold til hyrdning, 

for at sikre fuld opbakning til hyrdedagene. 

 

9 Corona-udfordringer. (Årets udstillingshund) 

Beslutning pga corona: Årets hund for eksteriør beregnes normalt for 4 udstillinger, det 

nedsættes til 3 udstillinger. Årets hund for eksteriør veteran beregnes normalt for 3 

udstillinger, det nedsættes til  2 udstillinger. 

 

11. GF 

Henrik Thomas stiller ikke op til genvalg, Lone Rehder Jørgensen genopstiller.  

12. Forslag fra bestyrelse til GF  

Forslag til ændring af Klubbens formål § 3, (Forslagsstiller: bestyrelsen) 

Nuværende ordlyd: 

Klubbens formål er: F: Udarbejde en hvalpeliste 

Foreslag: 

At slette Linje F i § 3. KLUBBENS FORMÅL og link til købhund.dk 

.Begrundelse: 

Hvalpeliste bliver sådan set ikke brugt mere af medlemmer.  

Det er DKK’s købhund overtaget. 

I 2019 har hvalpeliste været brugt 2 gange, mens alle andre kuld har været oprette på 

købhund.dk 

------------------- 

Forslag til § 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING stykke 11.5 (Forslagsstiller: 

bestyrelsen) 

Nuværende ordlyd: 

§ 11 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter. Punkt 5. Lydighedsafdelingens 

beretning. 

Foreslag: 

At slette punkt 5. 

Begrundelse: 

Der findes ikke en lydighedsafdeling mere. Denne er blevet erstattet af aktivitets udvalg 

----------------------- 

Forslag til § 1. Navn og hjemsted. (Forslagsstiller: bestyrelsen) 

Nuværende ordlyd: klubbens navn Dansk Shetland Sheepdog Klub (DSSK) 

 Forslag: (DSSK) slettes 

 Begrundelse: Ukorrekt da klubben ikke er registreret som sådan, men kun som Dansk 

Shetland Sheepdog Klub 

 

13. Indkommende forslag fra medlemmer: ingen 

 

14. evt. 

Der gives kun diplomer til klub CH (man får også CH diplom fra DKK) 

Racefolder står i bero pga. corona 

 

15. Næste møde 24/1 2021  

 
 


	------------------- Forslag til § 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING stykke 11.5 (Forslagsstiller: bestyrelsen)

