Møde med sporudvalget og bestyrelsen d. 10/11-2018
Til stede fra sporudvalget: Jørgen Metzdorff, Susan Fonsvig, Betina Stouby,
Til stede fra bestyrelsen: Anne Marie Vanderhoef, Susanne Dannaher, Louise Roer

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

Budget og regnskabsafrapportering trækkes ud af kommissoriet, og skrives som et generelt afsnit
for alle udvalg.
Kørsel i forhold til sporudvalget mangler i organisationshåndbogen. Bestyrelsen kigger på dette og
tilføjer det.

Andre punkter der blev diskuteret på mødet:
- Sporudvalget udarbejder et årsbudget for 2019, hvor de inkluderer:
- Årets sporhund samt klubmesterskaber
- Officiel sporprøve
- Afvikling af 2-3 kursusdage (intro) – din hund er også en sporhund
-

Sporudvalget informerer om, at de 3 interesserede medlemmer fra Sjælland, kommer til Jylland for
at blive introduceret/uddannet, således de kan indgå i sporudvalget i løbet af 2019. De regner med
at det bliver i løbet af første halvår af 2019, og planlægger at overnatte i skov. Deltagere fra Fyn der
kunne være interesseret i at indgå i sporudvalget må gerne deltage, men kun hvis de selv
henvender sig. Ellers bliver det først aktuelt i efteråret 2019, at finde nogen på Fyn.

-

Sporudvalget planlægger spordage med selvtræning/samtræning igen i 2019 i Jylland. Disse
arrangementer/dage er gratis at deltage i, dog er der betaling til materiale. Når de nye
udvalgsmedlemmer fra Sjælland er uddannet, vil dette ligeledes kunne udbydes på Sjælland.

-

Jørgen tilbyder som privatperson at afholde undervisning/kurser i samarbejde med klubben. Her vil
en del af overskuddet fra kurserne gives som en donation til klubben.

-

Sporudvalget og bestyrelsen er blevet enige om at det kunne være aktuelt at afholde endagskurser
rundt omkring i landet. Det forventes at der kan være 18-21 deltagere til endagskursus.
Sporudvalget kommer med budgetforslag til arrangementerne. Første halvår af 2019, 2
arrangementer – Sjælland + Jylland. Sjælland er første prioritet. I andet halvår af 2019 vil der
ligeledes 2 arrangementer – Fyn + Jylland. Jylland har første prioritet.

-

Sporudvalget planlægger at afholde en officiel DKK sporprøve i 2019, på lige fod som der bliver
afholdt DKK rallyprøver arrangeret af Islandsk Fårehundeklub. Planen er at det bliver afholdt i
foråret. Det godkender bestyrelsen.

-

Sporudvalget sender artikel til bladet omkring opstart i spor/ny i sporverdenen.

Referent: Louise Roer

