DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB
ENESTE AF DANSK KENNEL KLUB ANERKENDTE SPECIALKLUB FOR SHETLAND SHEEPDOGS. STIFTET 1. JANUAR 1994

Referat af Bestyrelsesmøde, 28/9 2019
Til stede: Erik, Henrik, Anne, Tine, Lone, Trine (via messenger)
Afbud: Katja
1.Sundhedsudvalgets arbejde
Sundhedsudvalget er til stede og fremlægger forslag. Bestyrelsen beslutter/godkender
sundhedsudvalgets forslag om avlsrestriktioner i forhold til CEA og retinopati. Der forberedes
fremlæggelse til generalforsamlingen, hvor forslaget skal vedtages inden forelæggelse for
DKK.
2. Orientering fra formanden
3. Kassefunktion – status fra kasserer (herunder overdragelse af kassererposten til ny kasserer)
Der er god økonomi og Anne er ved at få overblik over opgaven.
4. Nyt fra diverse udvalg (herunder opfølgning fra sidste møde)
Aktiviteter (ikke udstillinger): der er udfordring med tilslutning til forskellige arrangementer.
Samarbejde med andre klubber: Der startes så småt hyrde-samarbejde med corgiklubben og
collieklubben inviterer til deres årlige seminar.
Udstilling: Gode positive tilbagemeldinger fra deltagere og fra lokalet i Kolding.
Alle udstillinger 2020 er på plads og står i kalenderen
Der er ro på udstillingsudvalget det fungerer godt.
Sporudvalget
prøve afviklet med succes i vest. Sporkurser og prøver afholdes løbende.
5. Sporudvalg øst/vest
Sporudvalget fortsætter sit arbejde men er delt i øst og vest.
6. DKK, lægger Rally og LP prøverne ud til specialklubberne hvilket kan gøre det mere
attraktivt for deltagere og dermed også større chance for tilslutning til specialklubbers evt.
prøver. Endnu engang efterlyses frivillige til oprettelse af udvalg indenfor rally.
7. Sheltiebladet
Alternativt trykkeri er billigere, skal vi skifte trykkeri for at spare?
Erik undersøger yderligere omkring sammenligning af ydelse og kvalitet

8. Kontrol af vaccinationer ved udstillinger og andre aktiviteter
Skal vi lave stikprøve af chip, i forbindelse med vaccinations kontrol? En maskine til at
aflæse chip koster 400 kr. Det besluttes at købe en.

9. Nye medlemmer, indmelding af hvalpekøbere via avler
Må alle avlere betale for hvalpekøbers nye medlemskab til halv pris?
Regler er uklare der ledes efter regler, i gamle referater, inden næste bm.
Spørgsmålet tages op igen ved næste bestyrelsesmøde
10. E-mail sikkerhed
Vær opmærksom på hvem vi får mail fra.
11. Generalforsamling 2020
dato fastsættes til 28/3 2020
12. Evt.
Prioritering ved ringe tilslutning til arrangementer.
Hvad vægtes højst, klubsamarbejde eller evt. kommende medlemmer?
Evt. kan ikke-medlemmer deltage til højere pris eller man kan invitere medlemmer fra andre
specialklubber ved ringe tilslutning, det vurderes for hvert enkelt arrangement. Der skal være
fordel af medlemskab men også mulighed for at lokke nye medlemmer til, desuden har vi
brug for samarbejde med andre klubber.
Opslag på facebook, hvem slår op?
Det gør Erik og Tine. Det blev bestemt af tidligere bestyrelse, for at skabe ensartethed/god
reklame og af hensyn til koordination af opslagene så de ikke tager fokus fra hinanden.
13. Dato for næste møde, 18 januar 2020

