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Bestyrelsesmøde

Dato:
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Kl.

20.00
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Islandsk Fårehundeklub
Specialklub under Dansk Kennel Klub

Risdalsvej 13
8260 Viby J.
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www.islandshunden.dk
klub@islandshunden.dk
Bank: 0676 5366273303
Giro: 1 656 5350

Deltagere
Jørgen Metzdorf, formand (mødeleder)
Else Westermann, næstformand
Kate Palmquist, kasserer
Jacob Sloth Carlsen, sekretær (referant)
Anja Sørensen, Suppleant
Jeanette Hauggaard, suppleant
Afbud fra
Nete Trorup
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Bordet rundt
Repræsentation af klubben uden for klubregi
Hjemmeside
Organisationshåndbog
Eventuelt
Kommende bestyrelsesmøder
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1. Bordet rundt
Gennemgang af aktuelle sager og orientering fra udvalg.
Klubbutikken fremadrettet
Ideen med at fordele klubbutikken er en god idé, men der er endnu ikke
tilstrækkeligt overblik over tingene endnu. For at sikre den ønskede fremdrift i
butikken forbliver den hos Else Palmquist.
Træf 2015
Der har været kontakt til Carlsberg Camping for information om muligheden for
leje af hytter m.m. på nærliggende campingpladser. Carlsberg Camping er på
opfordring også begyndt at se på sommerhuse som vi kan bruge.
Med udgangspunkt i bestyrelsesbeslutning fra maj 2014, skal Islandshunden nr.
4. 2014 indeholde kort opdatering om Træf 2015.
Metalbeskrivelser 2015:
Der arbejdes med datoer for 2015 og der arbejdes med en forudgående
offentliggørelse af arrangementer over hele landet. Dette på en sådan måde, at
der ikke er fyldt op når arrangementerne offentliggøres.
Såfremt der er pladser i overskud, fordeles disse til andre specialklubber. Dette
med udgangspunkt i, at der stort set altid er venteliste af andre racer.
Materiale til bladet:
Avlsudvalget laver en plan for emner/artikelindhold til næste års blade.
Alle udvalg bør være synlige i bladet, med generel information og beskrivelser
og vejledninger til f.eks. kommende aktiviteter. Det skal være naturligt for
medlemmerne at læse om klubaktiviteterne i bladet, og alle udvalg opfordres til
at have dette med som en naturlig del af planlægningen af årets aktiviteter.
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ISIC
Bestyrelsen blev orienteret om det netop overståede ISIC møde. Der vil blive
referater fra ISIC mødet i de kommende numre af Islandshunden.
Alle ISIC medlemslande har oplevet markante medlemsfrafald. Vi ser ud til at
have klaret os bedst, vel vidende at vi allerede nu forventer at fald i forhold til
tidligere år.
Den første ISIC festival afholdes som en del af det nationale svenske træf i 2016.
Dette som en del af den svenske klubs jubilæum.
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Næste ISIC møde afholdes i Island i oktober 2015. ISIC mødet i 2016 erstattes
af den føromtalte ISIC festival og det skal undersøges hvorvidt det fremadrettet
bliver sådan, at man hvert andet år veksler mellem et “administrativt” seminar
og en “festival”.
ISIC databasen blev vist frem i sin nuværende form. Fremadrettet skal der
udvikles på databasens indhold og indholdets visning, herunder bla. udregningen
af indavl der p.t. baserer sig på fire generationer i stedet for de anbefalede fem.
Budget 2015
Kassereren laver et udkast der efterfølgende rundsendes til bestyrelsen til
godkendelse.
Betalingsservice
Oprettelse pågår. NETS har meddelt at det tager op til 8 uger grundet
undersøgelse om foreningers evt. pengestrømme, m.m.
Generalforsamling 2015
Jørgen og Else er på valg. Jørgen genopstiller, men Else trækker sig så hun kan
fordybe sig i sit udvalgsarbejde.
Udstillingsudvalget
I forbindelse med at udstillingsresultater og kritikker vil blive offentlige fra
2015, vil opdateringen af udstillingsresultaterne på klubbens hjemmeside ikke
længere finde sted. Fremover vil kun resultatet af “årets hunde” blive
opdateret.
Det indstilles til bestyrelsen at reglerne for Årets Hund ændres med flg. ordlyd:
”Såfremt den samme dommer dømmer islandske fårehunde mere end en gang
indenfor samme kalenderår, vil det kun være den enkelte hunds første
bedømmelse af den pågældende dommer der tæller med i pointberegningen for
Årets Hund.”
Indstillingen er enstemmigt godkendt af bestyrelsen og træder i kraft fra 2015.
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Repræsentantskabsmøde
Der afholdes DKK repræsentantskabsmøde d. 14. marts. Klubben står p.t. til 1
delegeret (medlemstal under 500). Der skal følges op i forhold til at undersøge
hvorvidt den seneste tids indmeldelser, bl.a. af hvalpekøbere kan bringe tallet
over 500.

2. Repræsentation af IFK - udenfor klubben

Islandsk Fårehundeklub

Repræsentation af klubben udenfor klubregi.
Udsat til næste møde pga. tid.
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3. Hjemmeside
Afslutning af diskussion fra sidste møde.
Udsat til næste møde pga. tid.

4. Organisationshåndbog
Bestyrelsen har besluttet at offentliggøre de færdige dele af organisationshåndbogen, der vil blive inkorporeret i hjemmesiden ved førstkommende
tid/lejlighed.

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

6. Kommende møder
Næste møde fastholdes d. 9. december, men som opsamling på dette mødes
udsatte punkter.
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