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Referat fra

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. december 2015, kl. 20.30
der afholdtes som Skype møde. Dagsorden jf. seperat indkaldelse.

Deltagere: Jørgen Metzdorff, Anja Sørensen, Jacob Sloth Carlsen, Kate
Palmquist, Nete Trorup, Tove Møller Christensen og Gitte Baalkilde
Andersen.
1. Bordet rundt og udestående beslutninger
Jacob Sloth Carlsen Meddeler at han med udgangen af 2015
trækker sig fra bestyrelsen. Jacob vil fremadrettet bruge sin tid på
mere praktiske hundeopgaver, herunder arbejde i lokalområdet
samt i forskellige af klubbens udvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig med Tove Møller Christensen som ny
sekretær. Øvrige poster forbliver uændrede (Formand Jørgen
Metzdorff, Næstformand Anja Sørensen, Kasserer Kate Palmquist,
Bestyrelsesmedlem Nete Trorup). Gitte Baalkilde Andersen
indtræder som førstesuppleant. Posten som andensuppleant er
ubesat.
Susanne Dannaher tiltræder som ny formand for udstillingsudvalget
pr. 1. januar 2016. Samtidig tiltræder Susan Fonvig som ny kasserer
i udstillingsudvalget.
Vibeke Jacobsen tiltræder en rolle som medlemssekretær og vil
forestå udsendelse af velkomstbreve til nye medlemmer. Tove
Møller Christensen vedligeholder medlemsliste og koordinerer med
Vibeke omkring udsendelser og med Kate omkring indbetalinger.
Medlemssekretæren referer til klubbens kasserer og rollen
godtgøres i lighed med lignende andre poster med kr. 250 pr. år.

Side 1
! af !3

Side !2

Betina Stouby har rettet henvendelse til klubben med henblik på at
blive webmaster for den ny hjemmeside. Dette samtidig med at hun
også er Islandshundens grafiker. Dette tiltrædes af bestyrelsen.
For så vidt angår hjemmesiden beslutter bestyrelsen at igangsætte
arbejdet med ny hjemmeside med starten af januar 2016. Dette for
at kunne være klar i løbet af første kvartal 2016.
Betina Stouby udpeges som kontaktperson overfor det firma der
kommer ti at forestå den tekniske del af arbejdet og den fremtidige
drift.
Hyrdeudvalget har afholdt beskrivelse i Sakskøbing. Her deltog 5
hunde og alle deltagere havde en dejlig dag.
Hyrdeudvalget henstilles til at undersøge hvorvidt klubbens egen
beskrivelse skal fastholdes eller om klubben fremadrettet skal bruge
den nyudviklede DKK beskrivelse.
Avlsudvalget holder møde først i 2016. Mere information udsendes
efter mødet.
Rallyudvalg og Klubbutik har udtrykt ønske om indkøb af telte til
brug ved arrangementer. Bestyrelsen godkender indkøb af 2
udstillingstelte (model “DKK”).
Rallyudvalget har derudover bedt om lov til at købe diverse udstyr,
bl.a. nye skilte. Dette godkendes af bestyrelsen.
Fungerende udstillingsleder meddeler at der er problemer med
Rishøjhallen til udstilling d. 19. marts grundet håndboldkamp. Dette
forsøges løst hurtigst muligt. Om nødvendigt må udstilling og
generalforsamling flyttes til anden lokation.
Eurasierklub Danmark har spurgt om vi er interesserede i at deltage
i en klubudstilling på Bornholm d. 12. august. Bestyrelsen siger OK
til dette forudsat at Eurasierklub Danmark forestår det praktiske
arbejde og organiserer udstillingen.
Mentalbeskriverudvalget arbejder på at finde datoer til beskrivelser i
2016. Gebyret for deltagelse i mentalbeskrivelse ændres til kr. 400
for medlemmer og kr. 500 for ikke medlemmer og hunde af anden
race. Opdrættere der ønsker at lave kuldbeskrivelse, kan stadig
tilmelde hunde af egen avl til kr. 350 pr. hund.
Årsregnskab for 2015 og budget for 2016 er under udarbejdelse og
sekretæren rundsender dette til bestyrelsen snarest. Samtidig
spørges de enkelte udvalg om budget for 2016.
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Kørselsgodtgørelse fastsættes til fremadrettet (pr. 1. januar 2016) til
statens “lave” takst (kr. 1,99 for 2016). Dette jf. diskussion tidligere
på året.

2. Fremadrettet arbejde og medlemsfastholdelse
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. Alle bedes tænke over
hvordan vi kommer videre i forhold til deltagelse i DKK seminaret i
Askov.
3. Eventuelt
Intet relevant for referatet blev diskuteret under dette punkt.

Jørgen Metzdorff
referent på dagens møde

Jørgen Metzdorff, formand

Anja Sørensen, næstformand

Kate Palmquist, kasserer

Nete Trorup, bestyrelsesmedlem

Tove Møller Christensen, Sekretær

Side 3
! af !3

