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1. Godkendelse af referat
De sidste referat er der kommet nogle ændringer til og de bliver rettet så det kan blive lagt
på hjemmesiden.
2. Økonomi – år til dato
Træf:
Træffet har givet et pænt overskud, mere kan ses i forbindelse med Generalforsamlingen i
forbindelse med regnskab 2017
MBU:
– Den sidste MBU på Sjælland løber kun lige rundt, trods den var fyldt booket, vi bliver
nød til at sætte priserne op.
Sponsorudvalg:
Det har koster en del penge i kørsel, at Anja ikke deltog på træf, da hun så har kørt en del i
forbindelse med præmier til Jesperhus.
3. MBU – priser
Da vores MBU ikke løber rundt, bliver vi nød til at justerer priserne, dette vil ske med
virkning fra 1.1.2018.
Medlemmer og opdrættere 500 pr. hvalp pr. kuld
Ikke medlemmer 675 pr. hvalp.
Gitte sørger for at give Bettina Løvstrøm besked.

4. Julefrokost
Dugene er på Louises loft, dem tager hun med til julefrokost.
Maden er bestilt og der skal meldes endeligt antal ind, ugen før julefrokosten.
Tilmelding senest den 17/11 – Louise sørger for at det kommer info i blad (det er sket), samt
på hjemmeside og Facebook.
Der opfordres til at udstillingsudvalget har udstillingen færdig, så julefrokosten kan serveres
kl. 14.00, derfor skal starttidspunktet tilpasses afhængig af antal tilmeldte hulde, så
tidspunktet for julefrokosten kan imødekommes – Vi skal have hyggen tilbage og tiden til at
være sammen.
Gitte giver udstillingsudvalget besked.
Bestyrelsen satser på at holde et kort bestyrelsesmøde under juleudstillingen.
Der skal være ”barn og hund” til juleudstillingen, Bibi forsøger at finde en der vil dømme
fra klubben.
5. Udvalgene
Hyrdeudvalg – Der er hyrdebeskrivelse på Sjælland den 19.11 og tilmeldingsfrist den 5/11
2017 – Der er pt. 5 hunde tilmeldt.
Lydighedsudvalget:
Der arbejdes på Rally prøver for 2018
Udstillingsudvalg:
Diplomer: Hvor langt er vi med de diplomer som Gitte skrev under?
Samarbejdsaftale - Hvor langt er vi og hvornår kan vi forvente den er på plads.
Bestyrelsen vil have en skriftlig aftale på plads for 2018.
Gitte kontakter Susanne.
Bestyrelsen efterlyser sted for udstilling til Generalforsamlingen, så der kan laves
indkaldelse – Gitte kontakter Susanne.
Træf:
Der er intet nyt pt.
Spor:
Jørgen er kommet med udkast til en køreplan for et sporudvalg i klubben.
Bestyrelsen syntes det lyder som en rigtig god ide og tager imod Jørgens engagement.
Gitte giver Jørgen besked.
Bladudvalget:
Bladudvalget ønsker at benytte en anden bladdistributør, i håb om dette kan gøres billigere,
vi giver bladudvalget lov til at arbejde videre med indhentning af tilbud vedr. nye priser.
Jubilæumsbladet blev på lidt flere sider en vanligt, nemlig 40 sider. Bladudvalget har spurgt
bestyrelsen om lov til at bibeholde bladet på 40 sider.
Bestyrelses beslutning er, at hvis det kan holdes inden for de budgetmæssige rammer der er
sat for hvert blad, så er det helt i orden. Om de ekstra sider kan finansieres ved evt. at gå ned
i papirkvalitet vides ikke, men dette kan undersøges.

Gitte giver bladudvalget besked.
Vibeke Jakobsen har hidtil sørget for udsendelse af blade og velkomst brev til nye
medlemmer, dette overgår pr. 21.10.2017 til bestyrelsesmedlem Thomas Jensen.
Avlsudvalget:
Else, Tove og Dorthe fra udvalget har været til seminar i Tyskland vedr. genetisk diversitet
for den Islandske Fårehunde, det har været rigtig godt og spændende.
Efter Toves afgang i bestyrelsen, bliver Bibi ny kontakt til avlsudvalget.
Som opfølgning på punktet vedr. avlsudvalg fra sidste møde, så vil Vibeke gerne påtage sig
jobbet som hvalpeanviser. Bestyrelsen har aftalt med Vibeke, hun selv tager kontakt til
avlsudvalget.
Unge udvalget:
Bibi har spurgt nogle stykker vedr. deltagelse i ungeudvalget, da hele ungeudvalget har valgt
at trække sig, efter træffet.
Hvem kender vi der vil løfte opgaven og forme ungeudvalget og gøre noget for klubbens
børn når vi mødes og vores fremtidige handlere.
Det vil være nemmere at trække børnefamilier med til div. arrangementer, hvis der også
foregår noget for deres børn. Det behøver ikke kun være hunde relateret.
Regionerne:
Region Sjælland er ved at planlægge Irene Jarnved foredrag i februar 2018.
Ellers er der ikke noget nyt fra regionerne.

Eventuelt:
Alle bestyrelsesmedlemmer bedes gennemgå opgave listen og følge op på manglende
opgaver.
Hvad betyder avlsanbefalingerne og hvorfor er de vigtige for vores race?
Bestyrelsen ønsker og håber at avlsudvalget kommer med artikler omkring vores
avlsanbefalinger.
Hvorfor vælger nogle opdrættere ikke at følge klubbens avlsanbefalinger?
(Vi ønsker mere åbenhed, vedr. de valg der træffes, når anbefalingerne ikke følges).

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 6.11.2017 kl. 19.30

Referent Bibi Lindschouw

