Bestyrelsesmøde d. 6 oktober 2011
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Post fra Dansk Kennel Klub
3. Andet post
4. Post fra udvalgene
5. Lydighedsprøve, indendørs i februar
6. Økonomi
Evt.
Ad. 1.
Godkendt
Ad. 2.
DKK inviterer til Opdrætter-/medlemsmøde 3 forskellige steder i landet i løbet af
oktober/november. Erik sender den til Lone Sommer, så den kan komme på hjemmesiden.
Vi har fået et orienterende brev fra DKK vedr. en hanhund, der har produceret 79 hvalpe. DKK
henstiller til at opdrætteren ikke at bruger hanhunden i avl mere, da avlsmatador-grænsen for
Border Collier pt. er ca. 70.
DKK meddeler, at Samojedeklubbens Susanne Stig Andersen er trådt ind i deres hyrdehundeudvalg.
Der er kommet ansøgning om dispensation for stambogsføring af hvalpekuld et hvalpekuld.
Forældrene var ikke øjenundersøgt ved parringen, men er nu øjenundersøgt og fundet fri for
arvelige øjensygdomme. Dispensation gives.
Ad.3.
Johanna Allanach træder ud af HTM udvalget. Emmy og Helle fortsætter arbejdet og vurderer om
udvalget evt. skal suppleres.
Emmy spørger Johanna om hun har brug for, at få et medlem mere i rally udvalget.
Et medlem har undret sig over, at klubbens HTM kursus med Sini Eriksson ikke har været
annonceret i bladet eller på hjemmesiden. Det er en fejl fra HTM udvalgets side og fremover vil
udvalgets arrangementer blive annonceret i klubbens medier.
Der er udtrykt ønske om bedre annoncering af klubbens arrangementer generelt. Vi henstiller til, at
udvalgene fremover annoncerer på hjemmesiden ca. 14 dage før en prøve åbnes på hundeweb og at
alle klubbens arrangementer annonceres på hjemmesiden.
Ad. 4.
Udstillingsudvalget:
Jørgen Hindse Madsen dømmer ved klubbens juleudstilling.
Et medlem har sendt en liste over dommere, som han ønsker til næste års udstilling.
HTM:
Oktober konkurrencen gik super godt og kurset med Sini var en succes.
Hyrdehundeudvalget:
Udvalget har skrevet og bedt om et møde med bestyrelsen. Vi beder udvalget komme med et udspil
til en dato.

Udvalget har arrangeret et kursus med Jette Friis. Kurset er fuldt overtegnet og der er oprettet
venteliste og der arbejdes på endnu et kursus.
Der arbejdes på en liste over mulige træningssteder.
Vibeke Gyldenkærne har meldt sig ud af hyrdeudvalget pga. forøget arbejdspres.
Avlsudvalget.
Der er kommet forslag om, at man fremover kan få hvalpe på BCKs hvalpeliste, hvis forældrene er
DNA testede fri for CEA.
Avlsudvalget anbefaler, at vi ikke accepterer dette forslag, da DNA testen ikke
anerkendes/registreres hos DKK og det er derfor svært at kontrollere ægtheden. Desuden
undersøges der for andet end CEA ved øjenundersøgelsen, så selv om hundene er frie for CEA, er
undersøgelsen stadig værdifuld.
Ad.5.
Der arbejdes på at arrangere en indendørs lydighedsprøve i BCK regi en lørdag og en DKK prøve
samme sted om søndagen. Begge prøver bliver VM landsholdskvalifikation. Dommer i eliteklassen
begge dage bliver Lillemor Ekstrøm. Det bliver danske dommere til de øvrige klasser.
Ad. 6.
Klubmesterskabet – der er budgetteret med et underskud på 10.000 og kom ud på et underskud på
14.000, hvilket vi mener er helt acceptabelt.
Evt.

