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Referat fra

Bestyrelsesmøde søndag d. 2. august 2015, kl. 13.00
der afholdtes som fysisk møde på adressen Nyborgvej 30a, Odense. Dagorden iflg. separat
indkaldelse.

Deltagere: Jørgen Metzdorff, Anja Sørensen, Jacob Sloth Carlsen, Kate
Palmquist, Tove Møller Christensen og Gitte Baalkilde Andersen. Afbud fra
Nete Trorup.
1. Bordet rundt
Der er kommet henvendelse fra et medlem om mulighed for at blive
Regionskontakt i Nordjylland. Bestyrelsen takker for
henvendelsen og sætter vedkommende ind i arbejdet. Herunder
adgang til oprettelse af aktiviteter på hjemmeside og Facebook.
Der bør laves en opfølgningsmail til de forskellige regioner, med
henblik på at høre hvordan det går i den enkelte region. I den
forbindelse orienteres om klubbens holdning og retningslinjer til
f.eks. løse hunde, deltagelse af ikke-medlemmer, m.m.
Klubbutikken meddeler at der er forhåndsbestilt 17 træf t-shirts
(sort/hvide med orange tryk). Klubbutikken præsenterer nye varer
(caps og paraplyer) i forbindelse med træf 2015.
Avlsudvalget har meddelt ændringer i udvalgets sammensætning.
Herunder, at 2 medlemmer er udtrådt af udvalget og at udvalgets
formand har besluttet at trække sig i løbet af 2016. Udvalget
arbejder selv på at styrke sig. Dette arbejde vil blive præsenteret i
Islandshunden senere på året.
Formanden for avlsudvalget er p.t. også repræsenteret i
Mentalbeskriverudvalget. Bestyrelsen appellerer til at
vedkommende koncentrerer sig om avlsudvalgsarbejdet og spørger
en af de nyuddannede beskrivere om vedkommende vil være
udvalgets kontaktperson. Dette under assistance fra klubbens
aktive mentalbeskrivere.
Udstillingsudvalgets kasserer har meddelt at vedkommende
trækker sig med udgangen af 2015, efter mere end 8 år på posten.
Der arbejdes p.t på at styrke udstillingsudvalget. Bestyrelsen er

Side 1
! af !3

Side !2

fungerende udstillingsledelse for udstillinger indtil en ny
udstillingsleder er fundet. Der arbejdes desuden på udstillinger for
2016.
I forbindelse med træf 2015 bestilles et antal orange t-shirts til
bestyrelse og hjælpere, så disse optræder synligt under træf.
Træf 2015 aktiviteter og ansvarsområder blev gennemgået. Det
besluttedes at indføre en “wizzard” klasse for alle hunde over 12 år.
Der indstiftes en vandrepokal til formålet. I stedet for gravering af
pokalen, skal denne følges af en bog hvori vinderen af wizzard
klassen kan skrive om sine oplevelser med “den gamle hund”.
gerne illustreret med billeder.
Træf materialer og grej vil fremadrettet blive emballeret i
plastikkasser og ikke som nu i diverse papkasser. Disse indkøbes
efter behov.
Jf. tidligere bestyrelsesmøde blev der bevilget penge til indkøb af
mobilt lydanlæg. Der bestilles anlæg med mikrofon til brug for træf
og andre aktiviteter i klubben (foredrag, udstillinger, prøver, m.m.).
I forbindelse med at Wilma Roem skal dømme på klubudstillingen d.
4. oktober, arrangeres der et seminar om farvegenetik. Dette
seminar afholdes i Åbyhøj ved Aarhus og annonceres med
tilmelding via Hundeweb.
Jf. tidligere bestyrelsemøde blev behovet for nye klubfoldere
drøftet. Arbejdet med ny folder igangsættes hurtigst muligt. Der
tilbydes opdrættere at de mod betaling kan gøre brug af foldere
med eget logo påtrykt.
2. Medlemsfastholdelse
Dette punkt udsættes til efter bestyrelsens deltagelse i DKK’s
bestyrelses seminar, hvorunder dette emne vil blive bragt op til
behandling. Seminaret finder sted i oktober 2015.
3. Avlsudvalg
Jf. ovenstående har avlsudvalget meddelt ændringer i dets
sammensætning og arbejder p.t. på at styrke udvalget. Bestyrelsen
foreslår udvalget at Tove Møller Christensen indtræder i udvalget.
Bestyrelsen ser gerne et stort og aktivt avlsudvalg og opfordrer til, at
der aktivt søges efter flere udvalgsmedlemmer ligesom
interesserede medlemmer opfordres til at tage kontakt.
Jf. tidligere bestyrelsesreferat efterlyses der stadig artikler, viden,
m.m. til brug i Islandshunden og på hjemmesiden. Der efterlyses
ligeledes et “opdrætter debatmøde” hvorunder de enkelte
opdrætteres synspunkter og holdninger kan blive fremført for
avlsudvalget.
4. Afslutning af bestyrelsesmøde debat fra juni måned
Referatet fra bestyrelsesmødet i juni måned har, grundet uklare
formuleringer, givet anledning til intern debat i bestyrelsen.
Referatet omformuleres og godkendes inden offentliggørelse. Der
bør lægges vægt på at referater fremadrettet udtrykkes som
egentlige beslutningsreferater.
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5. Manglende bestyrelsesmøde referater
Ud over at manglende referater blev påpeget blev dette emne ikke
debateret. Der er dog enighed om at der skal gøres en indsats for at
disse fremadrettet laves, udsendes og offentliggøres rettidigt.
6. Træf 2016
Ideer til træf 2016 blev kort gennemgået. Træffet vil blive en fejring
af klubbens 20 årige jubilæum. Tid og sted offentliggøres under træf
2015. Detailplanlægning foretages senere.
7. ISIC møde 2015
ISIC mødet afholdes i år i Island. Punktet blev kun kort diskuteret og
det besluttedes at tage det op igen på næste bestyrelsesmøde.
8. Organisationshåndbogen
Dette emne blev endnu engang udskudt. Det vil blive bragt op igen i
løbet af efteråret 2015.
Jørgen Metzdorff
referent på dagens møde

