Møde med avlsudvalget og bestyrelsen d. 11/11-2018
Til stede fra avlsudvalget: Lene Hyldgaard, Else Westermann, Dorthe Reitzel, Mette Jacobsen
Til stede fra bestyrelsen: Kate Palmquist, Susanne Dannaher, Louise Roer

På mødet gennemgik vi avlsudvalgets kommissorium, og blev enige om nedenstående
rettelser/tilskrivninger:
-

Tilføje samarbejde med andre udvalg for at sikre de 4 ben (MBU/hyrdeudvalg/andre udvalg?)
Budget og regnskabsafrapportering trækkes ud af kommissoriet, og skrives som et generelt afsnit
for alle udvalg.
Afsnittet om møder i udvalg fjernes da det allerede er beskrevet i organisationshåndbogen.
Slette delen med ”betalte møder” i forbindelse med hvornår der bliver forelagt referater

Andre punkter diskuteret på mødet:
-

-

-

-

Der var enighed om at vi i fremtiden vil lægge ISIC årsrapporterne på klubbens hjemmeside.
Avlsudvalget ønsker at afholde en opdrætter dag, hvor MBU, hyrdeudvalget og evt andre relevante
udvalg deltager, for at synliggøre vigtigheden af de forskellige elementer når man opdrætter
islandske fårehunde. Planen er at forsøge at nå at planlægge dette til efteråret 2019. Et særskilt
budget for dette arrangement kan forelægges bestyrelsen når det er på plads. Forventes der
underskud kan dette måske allerede medtages i budgettet for året 2019.
Et indlæg
Avlsudvalget oplyser desuden at HD resultaterne bliver dårligere. Der blev snakket om at
genindføre index-tallet i avls anbefalingerne. Avlsudvalget kommer med oplæg til dette. Desuden
blev der snakket om at det kunne være en ide at skrive artikler til bladet med fokus på de områder
hvor vi ser dårligere resultater.
Avlsudvalget er i gang med en brochure til nye opdrættere/tæveejere. Desuden planlægger de en
brochure til hanhundeejere som vil indgå i avl. Begge sendes til gennemlæsning i bestyrelsen når de
er klar.
Avlsudvalget arbejder på at arrangere en workshop med Linda og Coen d. 10 marts 2019, i
forlængelse af foredraget med Pieter Olihoek d. 9. marts 2019.

Referent: Louise Roer

