Referat
Fra:

Bestyrelsesmøde

Dato:

tirsdag den 12. januar 2016

Kl.

20.30

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
Afbud fra
Nete Trorup, Bestyrelsesmedlem

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.

Bordet rundt
Hvordan kommer vi videre fra Askov
Hvad kan vi og skal vi?
Eventuelt.

1.

Bordet rundt.
Jørgen holder medio januar møde med det nye udstillingsudvalg
primært om udstillinger i 2017 og 2018.
Jørgen orienterede om den nye hjemmeside og mulighederne. Hvert
medlem får sit eget login. Her er der så f.eks. mulighed for at oprette
sin hanhund på en hanhundeliste. Avlsudvalget bliver administrator og
kan tjekke, ligeså bliver det med hvalpelisten. Her opretter man også
selv sit kuld og hvalpeanviser tjekker.
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Jørgen regner med at den nye hjemmeside er klar til at gå ”live” i
slutningen af februar – herefter bliver den gamle side en ”slave”site.
Der er løbende udgifter ved sitet og oprettelsesudgifter. Jørgen sender
de endelige tal i næste uge.
Islandsk Fårehundeklub

Jørgen havde modtaget en del spørgsmål fra en regionsansvarlig.
Jørgen opfordrede vedkommende til at tage fat i de øvrige
regionsansvarlige for at høre hvad de gerne ville.
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Kate oplyste, at budget 2016 var under udarbejdelse.
Der blev tjekket op på udgifterne til brochuren om den islandske
fårehund. Der bliver mulighed for at opdrætterne kan købe brochuren
med deres eget logo på for 5 kr. pr. stk.
Kørselsudgifter til generalforsamlingen i år bliver kun dækket den ene
vej, hvis man selv udstiller og begge veje, hvis man ikke udstiller.
Der blev tjekket op på afskedsgaver m.v.
Årets resultat foreligger med et minus, dog mangler Kate regnskabet
fra udstillingsudvalget.
Anja oplyste, at Dansk Kennel Klub har sat ”Hundens Dag” i bero.

2.

Hvordan kommer vi videre fra Askov.
Det blev aftalt at holde en tillidspostdag eventuelt på Fyn. Jørgen
undersøger om Torben fra Dansk Idrætsforbund har mulighed for at
deltage.

3.

Hvad kan vi og skal vi?
Til næste møde laver hvert medlem en liste over – Hvad vi skal og kan.
Næste møde er et SKYPE møde, der afholdes den 9. februar 2016 kl.
20:00.
Kig på din egen rolle i bestyrelsen. Lav et opgavekort. Inspiration kan
måske hentes hos andre.

4. Eventuelt.
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Der blev diskuteret forskellige fordelsforretninger for medlemmerne i
form af benzinkort og ”wildcard” til nye hvalpemedlemmer om kvit og
frit at kunne udstille sin baby/hvalp til klubbens egne udstillinger.
/tove
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