DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB
Referat af Ordinær Generalforsamling 2021

1. Valg af Dirigent
Birte Christoffersen
2. Valg af referent
Tine Wiberg Rasmussen
3. Valg af 2 stemmetællere
Vibeke Midlander og Anja Holmgren
4. Formandens beretning til godkendelse, herunder beretninger fra diverse udvalg.
2020 startede ellers godt, aktiviteter var kommet i gang, men så fra den ene på den anden dag stoppede alt pga.
Covid19, og alle aktiviteter blev aflyst.
I baggrunden arbejdede bestyrelsen naturligvis videre. Vi hold øje med hvad myndighederne besluttede samt
hvad DKK gjorde i forhold til situationen. Vi afhold bestyrelsesmøder online, som vi godt nok skulle vænne os
til.
I april mistede vi en opdrætter igennem mange år, Bianca Rosenkilde. ( 1 minut stilhed)
På trods af at der i 2020 har været mange aflysninger har vores medlemmer støttet vores klub,
og vores medlemstal er stigende.
I december søsatte vi projektet ny hjemmeside.
Udstillingsudvalget:
3 ud af 7 udstillinger blev aflyst
Trods disse aflysninger har vi haft 163 deltager på de 4 udstillinger vi har afhold.
Der har været en del ekstra arbejde i forhold til de udstillinger det måtte afholdes. Der skulle tænkes meget i
covid19 situationen hvor der var en del restriktioner og regler. Vi må sige at alle som har været tilstede har
overhold de regler der var for dagen.
I august havde vi en dobbelt udstilling i samarbejde med hyrde hund gruppen. En super dag med mange glade
udstiller. Tovholderne på dette samarbejde er desværre stoppet men vi vil gøre alt for at fortsætte med lignende
samarbejder.
Der er kommet en del nye medlemmer af udstillingsudvalget ,og der er blevet afholdt et møde hvor de nye blev
sat ind i hvordan tingene fungere, specielt med hensyn til DKK’s klubsystemer. Det med at arrangere
udstillinger er ikke noget der bare er lige til…. Der er mange ting man skal tænke på, og man planlægger langt
ud i fremtiden.
I forbindelse med GF 2020 kom der et forslag op, af Birgit Knudsen. Forslaget gik ud på at alle ny hvalpekøber
skulle tilbydes et gavekort på 1 udstilling i babyklassen og 1 i hvalpeklassen, for at tiltrække udstillere. Dette
forslag blev så behandlet på et bestyrelsesmøde og godkendt og 1.januar blev forlaget sæt i verden.
Udstillingsudvalget takker Birgit for hendes ide og overrækker hende en lille gave.
Redningsfonden. Mange medlemmer på venteliste til en omplaceringshund, så ingen problemer med formidling
af de få der har været.
Aktivitetsudvalget:
Der har været et par gange træning ( blandet lydigheds træning og en ringtræning) . Der har været 3 hyrdedage
på sjælland, dette har været muligt, i forhold til covid19, med få deltagere og aktivitet i fri luft
Sporudvalgene .Spor- øst: Christine Vammen og Lotte Skriver. Spor-vest: Catrine Møller
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Spor-øst har afholdt et par kurser i løbet af året, hvor enkelte nye er blevet introduceret til sporarbejdet, og
øvede/let øvede har fået trænet.
Begge udvalg valgte at aflyse alle planlagte sporprøver pga. Covid19
Sundheds- og Avlsudvalget
Udvalget har haft et travlt år, idet vi skulle forhandle ny avlsrestriktion og avlsanbefalinger vedtaget på GF juli
2020 med DKK’s Sundhedsudvalg (SU).
Vi havde håbet, det hele havde været på plads pr. 1/1-2021, men vores første ansøgning til DKK blev afvist,
dog efterfulgt af en invitation til et møde. (forslaget er gået igennem i 2021)
Igennem 2020 har udvalget forfattet og publiceret 1 artikler i Sheltiebladet: Artikel om Retinopati i blad nr.
2/2020
Vi holder ikke kun øje med, hvad der sker inden for racens sundhed her i Danmark, men vi kigger også jævnligt
i databaserne Norge, Sverige og Finland, hvor der er mange flere registrerede sheltier, men med fælles ophav
med sheltier i Danmark. Hvis vi hører om nye tilfælde af SPR1 eller PRA, så samler vi også de data. Vi er godt
opdaterede på, hvad der nu kan være af sundhedsresultater man bør tage hensyn til i avl, og vi står til rådighed,
hvis der opstår spørgsmål desangående. Og vi har tavshedspligt!!
Bemærkninger vedr. statistik øjne:
Udviklingen vedr. CEA/CRD er fortsat meget positiv, der er ikke mange nye tilfælde og meget tyder på, at det
øgede fokus, nu igennem flere år, har medvirket til de gode tal.
Der er fundet 1 mistænkt SPR1, som ikke er øjenlyst igen.
Det er stadig flest hvalpe der øjenlyses, men det kunne være der kommer flere voksen-øjenlysninger med den
nye avlsrestriktion, omend det er vores generelle indtryk, at rigtig mange er gode til at få øjenlyst deres voksne
hunde inden avl.
Læs meget gerne Øjenstatistik Danmark 2020, punkt 1 på side 2.
Bemærkninger vedr. statistik HD:
Der er et fint gennemsnit på ca. 80% HD frie af det samlede antal HD fotograferede fra 2010 til nu. Antallet af
HD-fotograferede ligger stabilt på 45-50 årligt. Vi holder nøje øje med tendenserne inden for området.
Bemærkninger vedr. statistik AD & OCD:
Meget positive tal for AD, næsten 95% frie i de sidste 5 år.
Vedr. OCD 100% frie. Er det nødvendigt at få fotograferet for OCD??
Bemærkninger vedr. statistik reproduktion & registreringer:
DKK gav et samlet tilbud til DRU vedr. overførsel til DKK. DRU blev nedlagt med udgangen af 2020, og
derfor er der 6 nye DRU/ NON FCI overførsler i statistikken.
Der er i alt født 248 hvalpe, hvoraf 20 hvalpe er døde inden registrerings tidspunktet.
41 % af parringerne er foregået ved insemination, som er en noget højere % end tidligere år. Ud af 63 fødsler
er de 17 endt med kejsersnit.
5. lydighedsafdelingens beretning. Der er ingen lydighedsafdeling
6. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Der har været lidt udgifter i forhold til udstillinger som er aflyst
Overskud 11490 kr.
Regnskabet godkendes og meddeles ansvarsfrihed, af generalforsamlingen.
7. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Forslag til ændring af Klubbens formål § 3, (Forslagsstiller: bestyrelsen)
Nuværende ordlyd: Klubbens formål er: F: Udarbejde en hvalpeliste
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Forslag: At slette Linje F i § 3. KLUBBENS FORMÅL (og erstattes af link til købhund.dk)
Begrundelse: Hvalpeliste bliver ikke brugt mere af medlemmer. I 2019 har hvalpeliste været brugt 2 gange,
mens alle andre kuld har været oprette på købhund.dk
Forslaget godkendes af generalforsamlingen
Og Stor tak til Dan som har ført hvalpelisten
Forslag til § 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING stykke 11.5 (Forslagsstiller bestyrelsen)
Nuværende ordlyd
§ 11 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter. Punkt 5. Lydighedsafdelingens beretning.
Forslag: At slette punkt 5.
Begrundelse: Der findes ikke en lydighedsafdeling mere. Denne er blevet erstattet af aktivitets udvalg
(Det er en fejl at forslaget ikke er rejst tidligere)
Forslaget godkendes
Nye æresmedlemmer
Bestyrelsen foreslår følgende udnævnt til æresmedlem
-Birgit Vestergaard Knudsen og Lotte Skriver
Formand Erik Stienebos præsenterer Birgit og Lotte
Begge godkendes af generalforsamlingen og Udnævnes til æresmedlemmer
8. Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision.
Opstillede kandidater: Lone Rehder Jørgensen, Kirsten Klitsgaard, Mette Wulff-Jensen
23 stemmesedler fra stemmeberettigede til bestyrelsesvalg:
resultat: Kirsten 21, Lone 18, Mette 4
Kirsten og Lone er dermed valgt til bestyrelsen
Supleanter:
1 suppleant Mette
2 suppleant Vibeke
Revisor suppleant : Vibeke Midlander
9. Eventuelt.
Bemærkning fra formanden: Mange årsager til at de forskellige udvalg venter med at planlægge aktiviteter. Det
skal respekteres da det er frivilligt arbejde.
Formanden takker for indsatsen fra alle frivillige.
Dirigenten takker for god ro og orden
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