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Deltagere: Jørgen Metzdorff, Else Westermann, Jacob Sloth Carlsen, Kate
Palmquist, Nete Trorup, Anja Sørensen og Jeanette Haugaard.
1. Referater fra bestyrelsesmøder
Der har været nogle situationer hvor vi ikke har været gode nok til at
få færdiggjort og offentliggjort referater. Dette er bl.a. blevet
påklaget fra medlemsside. Referaterne er et arbejdsredskab for
bestyrelsen og fremadrettet skal det prioriteres at referater
rundsendes til godkendelse hurtigst muligt og indenfor 14 dage og
derefter hurtigst muligt offentliggøres.
2. Økonomi 2014 og budget 2015
Kassereren gav en orientering om årsregnskab 2014 og en
gennemgang af budget 2015. Såvel regnskab som budget blev
positivt modtaget og vil blive offentliggjort i GF materialet.
3. Generalforsamling 2015
Gennemgang af opgaver og deadlines i forhold til afholdelsen af
generalforsamling.
Modsat tidligere år gives der kun gaver til regionsrepræsentanter og
revisorer, da udvalgs-formænd m.m. modtager en økonomisk
kompensation ved årets afslutning.
GF materialet udsendes som ‘indstik’ til Islandshunden nr. 1 2015.
Dette produceres og sendes til tryk, så det kan indleveres til Post
DK senest d. 9. marts (sidste frist er tirsdag d. 10. marts).
Det har været kutyme at bestyrelsen har holdt møde i forbindelse
med generalforsamlingen og i den forbindelse fået frokost og også
fået udbetalt kørepenge. Grundet udstilling samme dag, afholdes
der ikke møde og der udbetales kørepenge til bestyrelse og
suppleanter den ene vej, hvis ens hund(e) fremvises i
udstillingsringen og begge veje hvis man ikke deltager i andet end
generalforsamlingen. Frokost er for egen regning.
4. Avlsudvalg 2015
Bestyrelsen har overfor avlsudvalget understreget vigtigheden af
avlsudvalgets synlighed i klubben. Herunder behov for løbende
information til klubbens medlemmer, f.eks. genenm artikler i
Islandshunden.
Der er planlagt et avlsudvalgsmøde inden generalforsamlingen i
marts, sådan at evt. spørgsmål vedr. avlsudvalgets fremadrettede
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arbejde kan kommes i forkøbet og besvares på en tilfredsstillende
måde.
Avlsudvalget indstiller til bestyrelsen at en hanhund kan indgå i
avlen på trods af en HD-status D. Dette begrundet i hundens
bagvedliggende gener der kan bidrage væsentligt til den danske
genpulje.
Sagen diskuteres med fagfolk i ind- og udland og næste skridt er
også at diskutere sagen med DKK. Bestyrelsen har accepteret
indstillingen og foreslået at hundens sædkvalitet testes inden der
forestages ydeligere. Der vil komme en generel og detaljeret
orientering i Islandshunden om hunden og bevæggrunden for at
indstille den.
Efter mødets afslutning men inden referatets offentliggørelse er der
kommet flg. opdatering: Hanhundens ejer har besluttet at hunden
ikke skal indgå i avl. Derfor foretages der fra klubbens side ikke
yderligere og sagen betragtes som afsluttet.
5. DKK Formandsmøde, orientering fra formanden
Herunder uddrag af emnerne der blev diskuteret.
DKK har oplevet en lille stigning i antallet af stambogsførte hunde i
2014. Det er stort set samme racer som tidligere der ligger på “top
10” listen. Se også seneste nummer af Islandshunden for detaljer/
tal omhandlende islandsk fårehund.
Modsat mange specialklubber er DKK’s medlemstalstabilt.
Der skal gøres en indsat for at lave flere træningspladser på
landsplan og der er en målsætning om minimum en træningsplads
pr. kommune (en fordobling i forhold til nu).
Igangsætning af kampagne for valg af DKK stambogsført hund.
Opfordring fra Islandsk Fårehundeklub om også at stille materiale til
rådighed for specialklubber, med henblik på brug i klubblade og på
hjemmesider.
Mulighed for weekend seminar for specialklubbestyrelser (baseret
på erfaring med instruktør seminarer). Planlagt til 2015, hvorfor der
er sat penge af i budgettet til dette. Opfordring fra Islandsk
Fårehundeklub om på et senere tidspunkt at lave lignende tiltag for
f.eks. avlsudvalg, mentalbeskriverudvalg, udstillingsudvalg m.m.
Introduktion til landsdækkende “Hundens dag” d. 4. juni 2016. DKK
har opfordret til at der laves en arbejdsgruppe til koordination.
Islandsk Fårehundeklub har indstillet Anja Sørensen som medlem af
denne arbejdsgruppe.
6. DKK Repræsentantskabsmøde (afholdes d. 14. marts 2015)
Med 490 medlemmer pr. 31/12 2014 er Islandsk Fårehundeklub
berettiget til at deltage med en delegeret. Dagorden og forslag til
mødet er blevet offentliggjort i DKK’s medlemsblad Hunden.
7. Kommende bestyrelsesmøder
Bestyrelsen fortsætter med afholdelse af møder via Skype, men vil
kombinere med fysiske møder når og hvis nødvendigt. Kommende
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mødedatoer: 10. februar (Skype), 3. marts (Skype). Derudover
afholdes et fysisk møde hurtigst muligt efter generalforsamlingen.
8. Eventuelt
Diskussion om træf 2015 blev besluttet flyttet til bestyrelsesmødet d.
10. februar.
Herudover blev intet af relevans for referatet diskuteret under dette
punkt.

Jørgen Metzdorff
referent på dagens møde

