
 

 
DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB 

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

Referat af Bestyrelsesmøde 
Dato 21 oktober 
 
1. Opfølgning på referat fra sidste møde 
Rallyudvalgets telt :Erik arbejder stadig på sagen. 
 
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. 
 
3. Økonomi 
Det går fint, medlemssituationen er stabil. 
Kan vi forvente at medlemmerne sparer klubben væk pga. den private økonomiske situation? Kontingentet 
stiger som bekendt lidt. Der kommer prisstigninger på tilmeldinger men til gengæld overvejes igen gratis 
madbilletter på udstilling osv. 
 
4. Nyt fra udvalgene 
Udstilling: 
Slagelseudstillingen: rigtig god stemning kun positivt og godt samarbejde med den del af collieklubben som 
var til stede. Nyt udvalgsmedlem: Tikkie Holmgren. 
Trænger til flere medlemmer i udstillingsudvalget i vest. 
 
Rally: der er beskrevet ansvarsområder. Der planlægges prøve i marts 23 i vest med kåring af årets rally 
sheltie. Udvalget udvidet med medlem i øst, Tina Brigo 
 
Hyrde: hold med blandede racer fungerer godt og god stemning, det sikrer flere tilbud og fyldte hold. Ikke-
medlemmer betaler ekstra. 
 
Sundhedsudvalg: intet nyt. 
 
Blad: dejligt med flere hverdagshistorier. Kom endelig med flere indslag fra medlemmerne. 
 
5. Indmeldelse af ny medlemmer igennem opdrætter 
Det er kun opdrætteren (med kennelmærke og/eller opdrætteruddannelse) som kan indmelde og betale 
for, nye medlemmer/hvalpekøber. Skal lige pointeres på hjemmesiden  
 
6.  DKK inspirations weekend og formandsmøde 
Punkter til formandsmøde fremlagt af DSSK: 
- Overgang DRU til DKK……, er dette gået som forventet! Har DKK inden taget stilling til konsekvenser? (Stambøger 
med NON FCI) 
- Race ansvar…… hvorfor ligger dette stadigvæk ikke ved Special klubberne? (når det søges om dispensation ved. bl.a. 
avl)  
Vi blev inspireret af følgende emner: 
Aktiviteter og fremtiden, Fastholdelse af frivillige, Brug af Facebook. 



Udstilling og fremtiden, information: cacib regler ændres måske (er indsendt til FCI) DKK søger nye til 
ringpersonaleuddannelsen. Udstilling i Ballerup ændres til Roskilde. 
 
7. inspirationsmøde lokalrepræsentanter og udvalg  
Foregår 3 december på Fyn. 
Næsten fuld tilslutning, julegaven er bestilt. 
Udvalget laver en plan. 
 
8. GF 
Kl. 10, 1 april Kolding. Er oprettet på hundeweb. Birthe Kristoffersen har sagt ja til at være ordstyrer 
 
9. Eventuelt 
Gavebevis til udstilling. Udelukkende opdrætterne der kan bestille dem, med tidsfrist inden hvalpen er 
flyttet til ny ejer. Hvalpens stambogsnummer skal oplyses. 
Der kan kun udstedes 1 baby- og 1 hvalpe-gavekort pr registreret hvalp, og der kan kun bruges 1 baby- og 1 
hvalpe-gavekort pr registreret hvalp. 
 
Dato for næste møde: ikke afgjort. 


