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Islandsk Fårehundeklubs Bestyrelse
!Til offentliggørelse på Islandsk Fårehundeklubs hjemmeside
!!
!!
!
Referat fra

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. august 2014, kl. 20.30
der afholdtes som Skype-møde. Dagorden iflg. separat indkaldelse.

!Deltagere: Jørgen Metzdorff, Else Westermann, Jacob Sloth Carlsen, Kate
Palmquist og Anja Sørensen og Jeanette Haugaard. Afbud: Nete trorup.
! 1. Bordet rundt

Generelt ser økonomien i udvalgene fornuftig ud. Hyrdeudvalget har
p.t afviklet en beskrivelse med kr. 800 i overskud og MBU har p.t. kr.
300 i underskud efter 6 beskrivelser.

!I forbindelse med afvikling af hyrdearbejdsbeskrivelse på træffet,

skal der indkøbes nye pæle til vores “mobile” fangfold til da tidligere
indkøbte er blevet møre.

!Bladudvalget oplyser at annonce om salg af bur i blad nr. 2 er givet

U/B. Dette for at give klubbens medlemmer mulighed for at købe
buret fremfor at lade annoncen gå til f.eks. DBA hvor det er gratis at
annoncere.

!Avlsudvalget er blevet styrket med Nina Vejstrup og der arbejdes på
at finde et yderligere medlem til udvalget. Derudover arbejdes der
også med at finde en fagperson (dyrlæge) til udvalget.

!Hjemmesiden er opdateret omkring uddeling af certifikater til Klub
Junior Champion og Klub Veteran Champion.
!Der er indkøbt erindringspokaler til sidste års vindere af

klubmesterskaber og til dette års “årets hunde” Disse er indkøbt
gennem DEKI og indkøbet blev lavet med rabat i forhold til tidligere
betalt beløb.

!Klubben er blevet opfordret til at søge Nordea Fonden om støtte til

klubbens aktiviteter. Vi påtænker at søge om indkøb af en rally bane
til for bl.a. at finde ud af hvilke muligheder fonden giver generelt.

!Der er et par medlemmer der ikke fik betalt for de årskalendere der
!

blev sendt ud i december 2013. På trods af flere henstillinger og
mange forklaringer på den manglende betaling mangler et medlem,
samt et tidligere medlem, stadig at betale (totalt skyldes kr. 142,-).
Bestyrelsen har besluttet ikke at forfølge sagerne yderligere, men
understreger at klubben fremadrettet ikke sender en vare før den er
registreret som betalt.
2. Klubbutik
Klubbutikken tilbageleveres til klubben grundet mangel på tid fra
den nuværende bestyrer. Der skal findes en ny bestyrer. Det skal i
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første omgang prioriteres at klubbutikken er tilstede ved årets træf i
Jesperhus. Der skal umiddelbart indkøbes klistermærker og “her
vogter…” skilte.
3. Træf 2014
Der er stor tilslutning og p.t. 92 tilmeldinger, ialt 232 personer og
173 hunde. Antallet af udlændinge er højere i år end tidligere.

!Der er besluttet at bede folk have fokus på deres hunde og hjælpe
til hvor der måtte være behov for det, bl.a. af hensyn til andre
gæster på campingpladsen. Alle deltagere gøres opmærksom på
dette inden træffet og også under træffet.

!

4. Medlemstal/fremtidigt medlemskab
Der har været et dyk i medlemstal. Muligvis fordi annonceringen af
kontingent var anderledes end tidligere, og at der ikke blev udsendt
en særskilt kontingentopkrævning. Der er udsendt information på
mail samt et fysisk brev til de tidligere medlemmer der ikke har
genindmeldt sig.

!Klubbens girokonto er afviklet og fremadrettet bruges kun den konto
i Nordea. Dette skal annonceres/tydeliggøres i Islandshunden nr. 3
og følges op igen i nr. 4.

!I forhold til fremadrettet medlemsskab skal et medlemssystem,

f.eks. DKK’s undersøges. Dette bruges p.t. af ca. 20 specialklubber
og indeholder bl.a. et PBS modul. Det forventes at ville kunne gøre
medlemsadministration lettere at administrere.

5.

!Dette undersøges nærmere af kasserer og sekretær og
præsenteres for bestyrelsen i efteråret 2014
!Kommende mødedatoer
De kommende datoer for bestyrelsesmøder er fastsat til:
! 14. oktober kl. 20.30 (Skype møde)
!
!!
!

•
• 11. november kl. 20.30 (Skype møde)
• 9. december kl. 20.30 (Skype møde)

6. Eventuelt
Intet af relevans for referatet blev diskuteret under dette punkt.

Jørgen Metzdorff
referent på dagens møde

