Møde med MBU-udvalget og bestyrelsen søndag d. 18-11-2018
Til stede fra MBU-udvalget: Bettina Løvstrøm, Else Westermann, Erna Lehman
Til stede fra bestyrelsen: Deltagere: Kate Palmquist, Bibi Lindschouw, Louise Roer

På mødet gennemgik vi MBU-udvalgets kommissorium, og blev enige om nedenstående
rettelser/tilskrivninger:
-

-

-

Gennemgående i kommissoriet skal beløb fjernes, da disse kan variere fra år til år.
Under ”motivation/baggrund” slettes ”vigtigheden må derfor afspejle bestyrelse,
generalforsamlingens og avlsudvalgets holdning og mål”, samt ”såfremt bestyrelse,
generalforsamling og avlsudvalget vurderer vigtigheden heraf som høj”
Under ”Succeskriterier og hvordan ved vi, det lykkedes” ændres anden linje til følgende: ”Når en
stor del af opdrætterne bakker op om MBU og samler deres kuld og tilmelder dem til MBU, når de
har den rette alder”.
Budget og regnskabsafrapportering trækkes ud af kommissoriet, og skrives som et generelt afsnit
for alle udvalg.
At tilføje aflysningspolitik – hvornår kan man overføre sin plads til en senere beskrivelse, og hvornår
er pladsen gået tabt? Aflysningspolitikken bliver også indskrevet på gebyrlisten.

Derudover blev følgende diskuteret på mødet:
-

-

-

MBU udvalget informerer om at nysgerrigheden hos vores hunde nærmer sig 1 med hastige skridt,
hvor ønskeprofilen hedder 5. MBU udvalget sender materiale til blad og hjemmeside omkring fokus
på nysgerrighed hos hundene, samt at man med fordel måske kan observere på nysgerrighed
allerede når man hvalpetester et kuld, og tage det med i overvejelserne når man planlægger om
nogle af hvalpene skal indgå i avl (MBU udvalget samarbejder med hyrdeudvalget og avlsudvalget
om dette punkt).
MBU udvalget vil komme med datoer for 2019 beskrivelserne i god tid.
Det blev aftalt at der på hvalpelisterne bliver tilføjet et felt med ”Beskrivelse afbrudt”.
MBU udvalget ønsker at få sat en spørgeundersøgelse op på facebook, for at undersøge interessen i
mentalbeskrivelser for 2019, så de lettere kan planlægge antal og i hvilke regioner det skal
arrangeres. Louise sætter dette op på facebook.
Det blev diskuteret, om ønskeprofilen er korrekt, som den er i dag, og der var enighed om at høre
både hyrdeudvalg og avlsudvalget om input og holdning.
Erna oplyser at der er mulighed for at klubben kan få et klubhus i Odense til 6000 kr om året +
strøm. Arealerne omkring klubhuset vil være til rådighed for klubben 3 dage om ugen. Arealerne
skulle være godkendt til afholdelse af MBU. Erna undersøger nærmere og sender informationer til
bestyrelsen.

Referent: Louise Roer

