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

Bestyrelsesmøde søndag d. 18. maj 2014, kl. 10.00
der afholdtes i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V. Dagorden iflg. separat
indkaldelse.

!Deltagere: Jørgen Metzdorff, Else Westermann, Jacob Sloth Carlsen, Nete
Trorup, Kate Palmquist og Anja Sørensen og Jeanette Haugaard.
! 1. Resultat af urafstemning
!Der blev modtaget 23 stemmesedler, der alle stemmer ja til de
!

ændrede love for Islandsk Fårehundeklub. Hermed bekræfter en
enstemmig urafstemning resultatet fra generalforsamlingen i marts.
De samlede love sendes til Dansk Kennel Klub for godkendelse.

2. Takster, gebyrer og refusion

!Takster, gebyrer og refusioner blev gennemgået og opdateret.
!For bestyrelses og udvalgsmedlemmer afspejler ændringer i
refusion den øgede brug af elektroniske medier.
!Takster og gebyrer skal, i videst muligt omfang, afspejle

prisniveauet i DKK hvor muligt. De enkelte udvalg kan, efter aftale
med bestyrelsen, prissætte respektive arrangementer anderledes,
såfremt et andet og evt. højere gebyr er nødvendigt for en fornuftig
gennemførelse af arrangementet. Dette med hensyntagen til f.eks.
udgifter til dommere og personale, indkøb af rosetter, m.m.

!Information om takster, gebyrer og refusioner vil blive opdateret på
!
!

klubbens hjemmeside og bliver også tilsendt de respektive udvalg.
3. Bordet rundt
Hyrdeudvalget har revideret det tidligere udarbejdede skema og
testet dette på en beskrivelse i foråret i Nordjylland. Det nye skema
blev fundet væsentligt bedre og nemmere at udfylde end det
tidligere og erstatter hermed dette.

!Hyrdeudvalget ser gerne alle beskrivelser offentliggjort på klubbens
hjemmeside. Dette arbejde pågår.
!Beskrivelsen har ændret navn til “Hyrdearbejdsbeskrivelse”.
Forårets planlagte beskrivelser på Sjælland blev aflyst grundet
manglende deltagere.

!Agilityudvalget oplyser at reglerne er ændret med tilbagevirkende
kraft. Dette bør annonceres i Islandshunden.
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!Klubbutikken følger op på annoncen i første udgave af

Islandshunden 2014. Anja Sørensen er bestyrelsens kontakt til
Klubbutikken og følger op med hensyn til ønsker og ideer til
varelager.

!Avlsudvalget er igang med at finde en fagperson der kan tilknyttes

udvalget og som kan bidrage i avlsmæssige spørgsmål og
vurderinger. Derudover ses avlsudvalget gerne styrket med 1-2 nye
medlemmer.

!Økonomi/regnskab Bestyrelsen har vedtaget at klubbens konti

samkøres og Islandsk Fårehundeklub er i den forbindelse blevet
CVR registreret. En af grundende til dette er ønsket om en større
gennemsigtighed i forhold til klubbens økonomi, ligesom det ønskes
at sikre, at det teknisk og juridisk er Islandsk Fårehundeklub, og
ikke enkeltpersoner, der står som ejer af klubbens midler.

!Klubbens girokonto lukkes pr. juli måned 2014. I den forbindelse vil
der påbegyndes et arbejde med at sikre at fornyelse af
medlemsskab kan gøres nemt, f.eks. gennem PBS.

!Hjemmesiden skal som tidligere meddelt revideres og i den

forbindelse skal vi have afsluttet og oprettet midlertidige domæner,
m.m. Det firma der i sin tid hjalp til med at få den nuværende
hjemmeside igang, har tilbudt klubben en 1-dags workshop hvor
fremtidig drift, brug, m.m. kan diskuteres. Klubben har sagt “ja tak”
til tilbuddet og vil afvikle denne workshop i efteråret 2014.

!

!

4. Træf 2014
Træfudvalget arbejder ihærdigt på at skabe gode rammer for årets
træf og har været nødsaget til at lave en del ændringer, da
afviklingen af den officielle udstilling og Klubcup ikke kan ske
samtidig.

!Det opdaterede program bringes i førstkommende nummer af

Islandshunden, ligesom der her gøres opmærksom på
tilmeldingsprocedure, m.m. Information, tilmelding, m.m. findes via
klubbens hjemmeside: http://islandskfaarehund.dk/traef-2014

!Træfudvalget har bedt om, at klubben håndterer medie- og

pressekontakt. Der laves et oplæg til en pressemeddelelse i
samarbejde med træfudvalget.

!

!

5. Træf 2015
Træffets fremtid var et af de punkter der blev diskuteret meget på
forårets generalforsamling. Herunder blev også bestyrelsens rolle i
træfafvikling debateret og der efterlystes overordnet en bedre
styring/organisering af træffet og en forankring af træffet i klubben, i
lighed med klubbens øvrige udvalg og aktiviteter.

!Traditionen om at skifte mellem landsdele (Jylland, Sjælland, Fyn)

bliver sværere og sværere at honorere grundet træffets størrelse og
i dele af landet er det stort set umuligt at finde egnede og villige
campingpladser til formålet.

!
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Traditionelt ville træffet i 2015 skulle afholdes på Sjælland. De
undersøgelser af campingfaciliteter bestyrelsen har lavet har ikke
resulteret i et egnet sted i det ønskede tidsrum.

!Derfor har bestyrelsen besluttet at træf 2015 afvikles på Carlsberg
Camping (Tåsinge) i tidsrummet 21. - 23.- august 2015, hvilket er
blevet bekræftet af Carlsberg Camping der ser frem til endnu
engang at været “vært”.

!Datoen for træf 2015 konflikter (i skrivende stund) ikke med andre

aktiviteter under DKK regi (udstillinger, rally, lydighed, agility). Der er
ikke taget hensyn til evt. udenlandske udstillinger.

!Som på generalforsamlingen har bestyrelsen også diskuteret

hvorvidt den officielle udstilling skal være en del af træffet, eller
hvorvidt den skal skilles ud til en selvstændig begivenhed.

!Bestyrelsen er af den mening, at det vil være svært at samle så

mange deltagere til en selvstændig udstilling, hvorfor bestyrelsen
mener den har en naturlig berettigelse i forbindelse med træffet.
Det er besluttet at den afvikles om søndagen (d. 23. august 2015).

!Den traditionsrige Klubcup fastholdes også, men vil forløbe over

både fredag eftermiddag og lørdag eftermiddag (med finaler lørdag
inden festmiddagen).

!Fredag og lørdag formiddag vil blive forbeholdt klubmesterskaber i
Agility, Lydighed og Rally.
!Der vil derudover blive afviklet forskellige workshops, som i

afviklingen kommer til at tage hensyn til de overordnede aktiviteter.
Det må påregnes at der afvikles flere forskellige workshops på
samme tidspunkt og at man ikke som udgangspunkt vil kunne
deltage i alle.

!Islandsk Fårehundeklub har p.t. booket alle hytter på Carlsberg

Camping i tidsrummet 21. - 23. august. Det er derfor ikke p.t. muligt
at reserverer hytter og disse frigives til reservation efter træf 2014.
Det nøjagtige tidspunkt for dette oplyses på træf 2014.

!Bestyrelsen vil arbejde på, at der, som ovenfor anført, udpeges en
fast udvalgsformand på træf-området og vil sammen med denne
træffe beslutninger om senere træf afvikling (2016, 2017, osv.).

!

!

6. Fordeling af roller og ansvarsområder
Fordeling af roller og ansvarsområder skal synliggøres for klubbens
medlemmer og andre interessenter. Disse skal præsenteres på
hjemmesiden under den enkeltes kontaktoplysninger.

!For bestyrelsesmedlemmer skal det fremgå hvad den enkeltes rolle
indebærer og hvilke ansvarsområder den enkelte har.
!Formålet er at tydeliggøre roller og ansvarsområder overfor
klubbens medlemmer og og derigennem gøre det nemmere og
enklere at komme i kontakt med den rigtige person fra starten.

!
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!

Arbejdet pågår og klubbens hjemmeside opdateres løbende med
nye informationer.
7. Organisationshåndbog
Klubbens bestyrelse har i en årrække rådet over en
organisationshåndbog, der i mange henseender har været parallel
til bl.a. klubbens love og har for en stor dels vedkommende kun
været kendt af klubbens bestyrelse.

!Relevante informationer fra Organisationshåndbogen inkorporeres i
klubbens hjemmeside og efterfølgende vil organisationshåndbogen
blive afskaffet.

!Formålet er at hele klubbens struktur, information, m.m. bliver

synligt og tilgængeligt for alle klubbens medlemmer. Dette referats
pkt. 2 og pkt. 6 afspejler starten på dette arbejde.

8.

!Arbejdet pågår og klubbens hjemmeside opdateres løbende med
nye informationer.
!Opdrætter support
!Der er blevet fremsat ønske om en egentlig opdrætter-support i stil
med den adfærdskonsulent ordning der bl.a. findes i DKK.
!Ideen er, at forskellige erfarne opdrættere, på frivillig basis, kan
være til rådighed for hjælp og vejledning i forbindelse med avl og
opdræt, m.m.

!Spørgsmål og svar bør samles, sådan at de kan danne basis for en
egentlig “spørgsmål og svar” database, f.eks. tilgængelig for
medlemmer via klubbens hjemmeside.

9.

!Ideen videregives til avlsudvalget, der vil diskutere muligheden
nærmere.
!Kommende mødedatoer
!De kommende datoer for bestyrelsesmøder er fastsat til:
! 24. juni kl. 20.30 (Skype møde)
•
• 12. august kl. 20.30 (Skype møde)
• 2. september kl. 20.30 (Skype møde)

!
!Intet af relevans for referatet blev diskuteret under dette punkt.
!!
!

10. Eventuelt

Jørgen Metzdorff
referent på dagens møde

