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

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Shetland Sheepdog Klub
21/11 2021
Til stede: Mette, Ernst, Erik, Kirsten, Lone, Tine.
Ikke til stede: Vibeke
1. Orientering fra formanden
Stille fra DKK. Erik skulle have haft møde med Jens Glavin om at vi ikke bliver hørt, feks i forbindelse med
dispensationer, mødet blev ikke holdt. Erik er meldt til formandsmøde hvor problemerne vil blive taget op
og der forventes opbakning fra andre specialklubber.
Sager vi har set: Avler som ikke vil tage mod råd. Dispensation for avlsrestriktioner i forhold til +stambog.
2. Kassererfunktion – status fra kasserer
Ca. 6 nye medlemmer. Vi har nu kun to kontoer, redningsfond og hovedkonto (mobil betaling var for dyrt)
3. Kontingent efter 1 juli
Prisen er halv ved oprettelse af medlemskab efter 1 juli. Skal der ændres noget?
Beslutning: der laves en klarere tekst, så det er tydeligt at kontingent går fra 1/1 -31/12 hvorefter man får en
ny opkrævning.
4. Nyt fra diverse udvalg
(herunder opfølgning fra sidste møde)
Sundhed: bi-blue registreres som blue merle, skal problemstillingen sendes til behandling i DKK.?
Beslutning :ja
Udstilling: Udstillinger, alt ok. Udstillinger i 2023, dommeraftalerne er næsten på plads.
Rallyudvalg: Rally prøve er på kalender 15 jan. Prøver planlagt i 2022: 7 maj sammen med udstilling og i
marts i Århus med udnævnelse af årets sheltie.
Der vil blive brug for hjælpere til flere prøver.
Hyrde:
Reklame for at hyrde, har resulteret i henvendelser fra både medlemmer og ikke medlemmer, men uvist hvor
mange der er seriøse på nuværende tidspunkt. Kurser planlagt i foråret: 2 på Sjælland, 1 på Fyn med
mulighed for både får og gæs. Der vil blive åbnet for ikke medlemmer mod øget betaling.
Bladet: Ny redaktør, Leif Kjærgaard er i fuld gang. Desuden ændring af papir hvilket giver 30 procent
besparelse.
Aktivitet: Prioritering af opslag angående alle begivenheder går OK, de skygger ikke for hinanden
Show on, er nu slået op, og flere sheltietræf.
Beskrivelse af arbejdsansvar for udvalg, siden sidst er færdig for alle udvalg, kommer på hjemmesiden,
men nu er der kommet Rally til som skal udarbejdes, Tine og Mette skriver sammen.
Sponsor udvalg: intet nyt.
Sporudvalg: Sporudvalg Øst: planlægger kursus og prøve. Sporudvalg Vest: ingen planer
5. Formål med at være lokalrepræsentant.
At repræsenterer klubben udadtil, det fungerer fint med mindst årligt arrangement, men ønskes gerne mere.

6. Bestyrelsesposter og opgaver
(gennemgang af funktionsbeskrivelserne og beskrivelse af uskrevne regler i bestyrelsen)
Funktionsbeskrivelsen for bestyrelsen er færdig og kommer på hjemmesiden.
En snak om tavshedspligt, hvornår man svarer et medlem, og om man er den rette til at svare?
Vi ser på det igen næste gang.
7. Digital kommunikation/ ideer fra DKK’s inspirationsdage.
8. Hvornår er man opdrætter? og hvordan er etikken?
Etikken? Der er set for meget useriøst opdræt, på trods af at klubben har forsøgt at rådgive, jævnført DKK´s
etiske regler.
https://www.dkk.dk/alle-emner/opdræt/etiske-anbefalinger-til-opdræt
I forhold til at klubben støtter opdrætters hvalpekøbere, med nedsat medlemskab og gavebeviser til
udstillinger, besluttes der at:
Opdrætter (i forhold til dette) defineres som opdrætter med DKK´s opdrætteruddannelse og/eller
kennelmærke.
9. Vidensdeling for opdrættere og andre interesserede
(Inspiration fra DKK-seminar for bestyrelser)
Nu er det sundhedsudvalget som modtager spørgsmål om avl, en egentlig mentorordning har vi ikke. Det
besluttes at der skal være en mentorordning i forbindelse med avl. Sundhedsudvalget vil blive spurt om de
kan organisere det.
Evt. workshop eller lignende for medlemmer med interesse i avl, evt. med input fra DKK´s sundhedsudvalg.
10. Mentalbeskrivelse
Diskussion om hvad man kan bruge det til og om der er interesse for det blandt medlemmer?
Klubben arrangerer ikke, men hvis der kommer nok forespørgsel fra medlemmer vil det overvejes.
11. Sheltiebladet
Alt ok det går godt
12. Priser for annoncer
Er ok
13. hjemmeside
Fungerer godt, der har været smårettelser.
14. GF 2022
Dato er 02. april på Sjælland
15. Evt.
Vores input til hundedatabasen?
Sundhedsresultater som ikke er med i restriktioner kan ikke findes på databasen, men det ønskes.
Dispensationer for sundhedsundersøgelser ønsker vi ikke udløser +stambog - det arbejdes der på.
Dato for næste møde: 27/2 2022

