Referat
Fra:

Bestyrelsesmøde

Dato:

tirsdag den 9. februar 2016

Kl.

20:00

Sted:

Skype

Islandsk Fårehundeklub
Specialklub under Dansk Kennel Klub

Risdalsvej 13
8260 Viby J.
Tlf. 4196 5285
www.islandshunden.dk
klub@islandshunden.dk
Bank: 0676 5366273303
Giro: 1 656 5350

Deltagere
Jørgen Metzdorf, formand (mødeleder)
Anja Sørensen, næstformand
Kate Palmquist, Kasserer
Tove Møller Christensen, sekretær (referent)
Gitte Baalkilde, suppleant
Nete Trorup, Bestyrelsesmedlem, deltog fra kl. 20:13

DAGSORDEN
1. Bordet rundt
2. Generalforsamling
3. Eventuelt.

1.

Bordet rundt.
Foreningsdagen den 17. april – Jørgen har ikke hørt fra Louise Rohr,
der skulle være tovholder på dagen. Jørgen foreslog, at 2 personer
laver et oplæg til dagen.
Udstillingsudvalget – udvalget er efter mødet i januar gået i gang med
at arrangere udstillinger for 2017 og 2018 for at gøre det til 2 gode år.
Udstillinger i 2016 bliver bare de 4, der er planlagt.
Eurasier Klubben, som vi har udstillingssamarbejde med, har valgt at
droppe deres udstilling på Bornholm.
Udstillingsudvalget ønsker at indføre rosetter til klubcertifikatmodtagerne (junior, veteran og champion) ved klubbens egne
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udstillinger. Rosetterne trykkes med tekst, så modtagerne kan se,
hvad de er fået for. Bestyrelsen godkendte dette.
Udvalget har valgt at fastholde de farvede bånd, men vil også vise
tavlerne.
Islandsk Fårehundeklub

Vi diskuterede forskellige løsninger om præmiebonner, og blev enige
om at tage emnet op på foreningsdagen den 17. april.
Forslaget omkring en wildcard ordning for nye medlemmer, hvor
ordningen omfattede en klubudstilling for baby eller hvalp, en uofficiel
klub prøve af henholdsvis rally, lydighed eller agility, hvor wildcardet
blev sendt til opdrætteren blev ligeledes diskuteret, der var enighed om
at tage emnet op den 17. april.
Hjemmesiden – Betina er kommet godt i gang med hjemmesiden.
Planen holdes og sitet forventes at gå ”live” 1. marts. Siden kører nu
blot som test ”site”. Avlsudvalget ved Else og Dorthe har været inde
over hanhundelisten og hvalpeanviseren skal ind over med hensyn til
hvalpelisten.
Mentalbeskriverudvalget – der beskrives den 16. april. Den 17. april er
solgt til Dalmantiner Klubben.
Hyrdeudvalget – Der er hyrdebeskrivelse den 30. april i Nordjylland.
Vi diskuterede vores beskrivelse contra DKK’s. Bestyrelsen henstillede
til hyrdeudvalget, at vi overgår til DKK’s beskrivelse. Udvalget blev
anbefalet at finde ud af om DKK havde en uddannelse, hvis der var en
uddannelse, ville det være oplagt at finde emner til sådan en
uddannelse.
Avlsudvalget havde fjernet hyrdearbejdsbeskrivelsen som en
anbefaling. Bestyrelsen henstillede til at beskrivelsen kom med som en
anbefaling.
2.

Generalforsamlingen.
Materiale til generalforsamlingen – udvalgenes beretninger laves som
”indstik” i blad nr. 1 – 2016, der bliver sendt ud 10 dage før
generalforsamlingen, herved spares porto. Stedet er på plads, vi får
hallen til udstillingen og et lokale ved siden af til mødet. Hallen sørger
for kaffe.
Der er kommet flere forslag til bestyrelsesmedlemmer. Der laves
stemmeseddel i bladet, der kan klippes ud eller tages kopi af.
Stemmesedlen sendes til klubben senest 2 dage før påført navn og
adresse eller medlemsnr.
Budgettet.
Budgettet blev gennemgået.
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3. Eventuelt.
Den liste – arbejdsbeskrivelse, hvert medlems skulle lavet til mødet i
dag blev udsat til den 17. april.
Gitte planlægger at lave en månedlig Rally-O dag i Himmerland
sammen med nogle hundevenner.
Vores møder - Dagsorden skal være mere gennemarbejdet.
Islandsk Fårehundeklub

Vi prøver at bruge Google Grupper til næste møde.

Specialklub under Dansk Kennel Klub

Emner til dagsorden skal tilgå Anja, så det kan komme med.
Anja udarbejder en liste over emner der ikke er færdig, så vi ”taber”
disse emner.
Vi kan ikke bruge hundeweb til træftilmelding.
Mødet sluttet kl. 22:48.
/tove
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Næste møde er skypemøde tirsdag den 1. marts kl. 20:45.
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