Bestyrelsesmøde d. 24 Juni 2014 kl. 20.30 @ Skype
Til stede:
Else, Jørgen, Kate, Nete og Jacob (referent)
Jeanette og Anja har meldt afbud.
1.

Bordet rundt
Kate:
Kate er af Nordea blevet gjort opmærksom på deres sponsorfond ”nordeafonden.dk”.
Der er ikke mange som søger om penge konkret, så det ser de gerne. Der foreligger
ansøgningsskemaer, som der tages stilling til ca. tre gange om året. Det vil således være
bedst at søge fonden om støtte til samtlige træfaktiviteter samlet. Da der netop er afholdt
et sådant møde i fonden, er mulighederne for støtte til dette års træf nok passeret.
Nete vil kigge på det og sparrer evt. med Anja.
Kate har lavet regnskab for Rally som har givet et meget flot overskud. Regningen fra
DKK blev fejlagtigt videresendt til Karen. Der er styr på tingene nu.
Jørgen:
Det er planen at lægge indhold fra organisationsbogen på hjemmesiden. Jørgen havde
som punkt at diskutere placeringen af dette på hjemmesiden, men punktet blev tilsidesat
af hensyn til mødets tidsramme.
Else:
Else oplyser at der i Norge er planer om at gentage den stor hyrdebeskrivelse i pinsen
2015.

2.

Agilityregler for 2014
DKK har droppet åben klasse, så nu er der point uden for åbenklase. Dette får også
seniorerne med igen. Nete laver en præcis informationstekst til bladet i stil med
indledningen i de til bestyrelsen rundsendte skrivelse. Hjemmesidens tekst opdateres.

3.

Medlemstal og kontingentbetaling
Der har i år været et markant medlemsfald, særligt i kraft af udeblivende
kontingentbetalinger. Blad 1/2014 blev påsat mærkater til dem som ikke havde fornyet
deres kontingent, og senere blev der sendt påmindelse pr. email.
Det besluttes rettes en sidste indsats for manglende betalere som vi ikke har email
adresser på. Det drejer sig om ca. 60 personer.
Der skal rettes mere opmærksomhed på hvalpe indmelder tilbuddet, som det viser sig at
alt for mange opdrættere slet ikke er klar over.

4.

Indkommet post
Der er tilgået en mail til bestyrelsen fra en gruppe af opdrættere af islandkse fårehunde.
Den pågældende mail stiller spørgsmålstegn ved brug af hunde i avl der kun
tilnærmelsesvis lever op til regler, retningslinjer og anbefalinger på området. Ønsket er
en debat af emnet. Bestyrelsen tager den pågældend email til efterretning og vil se på
muligheden for at lave f.eks. et seminar (øst/vest) der behandler emnet og som
efterfølgende kan følges op i Islandshunden. Det er vigtigt at et sådan arrangement skal
kunne følges op med et konkluderende referat som efterfølgende kan bruges som officiel
klubinfo.

6.

EVT.
Gennem vores søsterklub i Island er vi blevet gjort opmærksom på et en hanhund,
bosiddende i Danmark, kan være af vital betydning for bevarelse af gener fra en
familiegruppe der stort set aldrig er indgået i avl. J.f. ”Lätthunden”, den database der
ligger til grund for en stor del af arbejdet med den islandske fårehunds gener, kan den
pågældende hund bidrage til avlen med ca. 80 % nye gener. Hunden er 6 år og det er
først i dette forår, efter henvendelsen fra Island, at hunden er blevet HD fotograferet (D)
og mentalbeskrevet. Dette som første led i en evt. vurdering af hvorvidt hunden, grundet
sin genetiske baggrund, bør indgå i avlen. Avlsudvalget undersøger sagen nærmere og
fremlægger en evt. indstilling for bestyrelsen.

