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

Referat af bestyrelsesmøde 13 august 2022
Til stede: Erik, Ernst, Kirsten, Lone, Mette (supl.), Tine.
1. Opfølgning på referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden (læs allerede fremsendte mails fra formanden ang. Nyt fra DKK) Endvidere
gensidig orientering siden sidst om forhold, hvortil der ikke er knyttet korrespondance.
Der er en del henvendelser fra folk med meget lidt erfaring /viden, de hjælpes videre.
3. Økonomi
Der er styr på økonomien men al ting stiger, også klubbens udgifter.
1/1 2023 stiger kontingent til 450 kr. for hovedmedlem,150 kr. for husstandsmedlemmer, og 500 kr. for
udenlandske
4. Nyt fra udvalgene
Rallyudvalg: Der er fundet en person i øst som vil tage sig af rally. På samme måde som de andre udvalg
skal der specificeres arbejdsgang/ansvarsområder de udarbejdes indtil næste BM.
.
Rally udvalget ønsker et telt. Det er godkendt.
Hyrde: intet nyt, men det er stadig en drøm at arrangere uoff. Hyrdekonkurrence.
Udstilling. Styr på planlægning af alle udstillinger. 2024 på vej.
5. Kommunikation. Husk 4 uger før BM, opslag på facebook ”nyt til dagsorden fra medlemmer?” Og
hjemmesiden og om muligt i bladet.
6. Udnyttelse af digitale medier?
GF bliver ikke digitalt.
Helt sikkert soignering, vejledninger i form af video eller foto på sheltie.dk. der arbejdes på det
7. Opdrætter seminar i kombination med udstilling i 2024
Der arbejdes på et opdrætterseminar i forbindelse med en udstilling. Evt med Rabat for udstillere, men
åben for alle medlemmer. Skal være i forbindelse med overnatningsmuligheder.
Emnes tages op i udstillingsudvalget.
8. Inspirationsdagene/formandsmøde 22-23 oktober 2023
Alle i bestyrelsen er tilmeldt og vi holder BM i forbindelse med.
Formandsmøde, emner der tages op fra klubbens side: Overgang fra DRU til DKK. Kvaliteten af allround
dommere.
9. lokalrepræsentanter og udvalg.
hvad vil/skal vi i fremtiden!
Der arbejdes på et møde med overskriften: ”Inspirationsmøde for udvalg og repræsentanter”.
Kørsel betaler klubben, og der opfordres til samkørsel.

10. soignerings hjælpere
Vi har søgt, men ingen har meldt sig. Vi arbejder på en løsning på hjemmesiden (punkt 6)
11. GF 2023, hvordan tiltrækker vi flere deltagere?
GF 1/4, 2023 bliver kl. 10 pga. lokalet, Kvarters huset i Kolding.
Lone og Kirsten er på valg og vil gerne genopstille.
12. Eventuelt
Dato for næste møde: 21 oktober

