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Referat af Bestyrelsesmøde i
Dansk Shetland Sheepdog Klub
27. oktober 2018 kl. 09:00
Deltager: Ernst, Tine, Erik, Anja (suppl)
Afbud: Ivan, Katja og Birgitte (suppl)
Referat :
1. Ordstyrer. (punkt fra Tine)
Ordstyrer Anja Holmgren

2. Orientering fra DKK
Der er kommet et par ny dommer, ellers ikke noget nyt

3. Kasserefunktion - Status fra Kasseren
Ej status. Kasser er ikke tilstede

4. Information og status fra diverse udvalg
(udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, aktivitetsudvalg, hvalpe anvisning, hjemmeside,
redaktion)
REDNINGSFONDEN:
Der er slettet et par stykker fra listen over hvem der gerne vil have en "brugt" sheltie - de har købt hvalp.
Jeg har så kun et par stykker på listen, men de kan ikke parres med de to hunde der står og mangler en ny ejer.
Den ene sheltie han som stod på internatet i Nordjylland, ringede jeg på og havde en god snak med personalet. De havde flere
der gerne ville have den ham, så de mener selv at de fik valgt den rigtige familie til den. Rigtig godt for den.
jeg har lavet en Facebook gruppe der hedder "Sheltie redningsfonden", og mange har meld sig ind i den.
SPORUDVALG:
Siden sidst har 3 af sporudvalgets 4 medlemmer været på et kursus omhandlende rollerne som prøveleder og stifinder.
Formålet har været at kvalificere os i de to roller og dermed gøre os mere uafhængige af andre i forbindelse med prøver i
kaninslæb.
Lotte og Christine afholder et kursus i kaninslæb på Sjælland. Kurset er for nybegyndere og forløber over 6 gange i perioden
oktober - december.
SUNDHEDSUDVALG
Der kommer et indlæg i bladet om lansetænder. Bestyrelsen vil lave en anbefaling (ej avls anbefaling) at man ikke avler med
hunde som har lansetænder. Vi vil i samtidig gøre alle opmærksom på at det er forbudt at udstille hunde som har fået lavet
korrektion som skjuler medfødte fejl på hunden.
Tine laver en formulering til hjemmesiden vedr. dette.
UDSTILLINGSUDVALG
Der er så godt som styr på udstillinger 2019 og 2020 er der snart styr på.
AKTIVITETSUDVALG
Jeg har fået motiveret nogle medlemmer i Jylland til at lave soigneringskurser, de mangler lige at planlægge det. Jeg har startet
hyrdekursus i Jylland. Et klubmedlem vil være kontakten (være til stede) til flere hyrdedage i Jylland. Vi afventer arrangementer
fra lokalrepræsentanternes side, da vi tidligere har meldt ud at vi mener at kunne forvente mindst et årligt mindre arrangement (
i størrelsesordenen svarende til en gåtur).

5. General forsamling 2019
Dato er 27.04.19 og afholdes vest for Storebælt. Info herom kommer i sheltiebladets juleudgave.

6. Opgave fordeling i bestyrelsen
--

7. Indlæg i bladet. (velkommen til ny medlemmer, medlemsliste til trykker, indlæg
formand)
Bestyrelsen er enig om at alle indlæg/lister m.m. fra bestyrelsens side skal være sendt senest på deadline dato.
Bestyrelsen er enig om at formands indlæg ikke behøver at være et formandens indlæg. Fremadrettet skal det hedde
bestyrelsen har ordet, al alle i bestyrelsen kan skrive dette.

8. Lovændring, lydighedsudvalget
Forslaget vil komme som forslag til GF2019.

9. Resultat af specialet ang. Lansetand
Der kommer et indlæg i bladet om lansetænder. Bestyrelsen vil lave en anbefaling (ej avls anbefaling) at man ikke avler med
hunde som har lansetænder.

10. Championater. (gaver, diplom m.m.)
Fremadrettet vil alle ny champions (alle sportsgrene) få et diplom. Gaven bliver afskaffet.
Den der har noget til gode, vil få et diplom tilsendt.
Medlemmer skal selv huske at indsend alle info vedr. champion til resultat@sheltie.dk

11. Sheltie AG VM i Danmark
--

12. Jubilæum
Ikke meget nyt. Der kommer ikke rally konkurrence.
Agility opvisning er på plads. Der arbejdes på hyrdeopvisning og kalender.

13. Hjemmesiden
Der arbejdes på løbende forbedringer af opbygning og indhold, men det vil tage tid..

14. https://www.dkk.dk/race/shetland-sheepdog, beskrivelsen af sheltien!
Bestyrelsen vil bede et par meget erfarne opdrætter om at kigge på beskrivelsen og komme med deres egen beskrivelsen.
Erik skriver til et par opdrætter.

15. Sheltieblad, trykker!
Afventer besked fra trykker.

16. Udstillings udvalg
Bestyrelsen har besluttet at der fra 01.01.19 laves udstillingskataloget digital, online lige som DKK.
Der kommer så et katalog hængende ved ringen.

17. Lokalrepræsentant
Et medlem har tilbud at være lokalrepræsentant for midt Jylland. Bestyrelsen siger ja tak.

18. Evt.
Bestyrelsen har godkendt en ansøgning om indstilling til eksteriør dommeruddannelsen.

19.Næste møde
02.marts 2019

