Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2011
Til stede: Helle, Pia, Erik og Emmy
På besøg: Jan Lykke
1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt!
2. Post fra andre
-

Marianne Jensen har sendt en mail og spurgt til klubbens holdning til den
ændring af stambogsføringsreglerne, som er foreslået på DKKs
medlemsmøder: http://www.kennelklubben.dk/nyheder/Nyheder-8855
Vi vil gerne vide hvad medlemmerne mener om avlsrestriktioner og afskaffelse/bibeholdelse af
disse. Emmy skriver en indlæg til hjemmesiden og sender til webmaster.

-

Susanne vedrørende BC News
Susanne har skrevet, at nogen af de medlemmer, som hun har kontakt med, godt kunne tænke
sig, at Champion billeder og andre resultat-billeder fyldte lidt mindre i BC News. Spændende
artikler ville være mere interessante for dem at læse. Vi er enige i, at billederne er blevet meget
store, så vi henstiller til redaktørerne, at billederne bliver mindre. Vi foreslår 4 på en side.

-

Mads Møller vedrørende sporudvalg i BCK
Mads Møller vil gerne lave et sporudvalg i BCK regi. Marianne Jensen er også interesseret. Pia
melder tilbage til Mads, at det er en god ide, som vi bakker op om og vi vil gerne have både
Mads og Marianne med i udvalget. Vi beder Mads og Marianne skrive en præsentation af
udvalget og hvad dets opgaver kunne være – både til bladet, hjemmesiden og til orientering til
bestyrelsen.

-

PRA
Der bliver undersøgt for PRA når der øjenspejles og der kræves en fri-attest for at hunden kan
indgå i avl.

3. Post fra DKK
-

Invitation fra DKK til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde (tilm. 091211)
Emmy og Erik deltager i det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 7. januar 2011.

4. Nyt fra udvalgene

-

Stævne 18 og 19. februar
Der er LP i den store hal i løbet af dagen og HTM lørdag aften. Der er rally og udstilling i den lille
ring lørdag. Erik sender program for konkurrencen til hjemmesiden.

-

Hyrdehundeudvalget
Hyrdehunde udvalget har haft en instinkt-dag med Jette Friis Jensen. Det gik rigtig godt og var
en succes. Jan arbejder med et skema, hvor man kan beskrive hundens reaktioner og instinkter.
Jette Friis Jensen skrev en artikel i 2001, hvor hun beskrev hyrdehunden og dens instinkt. Den
bliver gen-optrykt nu.
Hyrdehundeudvalget er interesserede i flere medlemmer, hvis der skulle findes nogen, der ved
lidt om hyrdehunde og som kunne være interesserede og som har tid.
Ideer til foredrag eller andre aktiviteter modtages også med tak.

5. Klubmesterskab 2012

Pia og Helle undersøger hvilke datoer, der kunne være en mulighed. Erik undersøger mulige steder
til afholdelse.

