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1. Konstituering af bestyrelsen og uddelegering af udvalg
Formand: Erik Ussing
Sekretær: Lone Sommer
Næstformand: Pia Bergenholtz
Kasserer: Charlotte Byberg Christoffersen
Bestyrelsesmedlem: Jan Lykke
Jan Lykke sender velkomstbrev og sidste udkomne blad til nye medlemmer.

2. Post fra DKK
Fremover vil gebyr på sundhedsregistrering af udenlandske hunde blive sat ned fra 170,- til
95 kr.
Kørekort til hund kan nu blive registreret i hundeweb, akkurat som f.eks. LP1. Det kommer
til at hedde KTH-B, KTH-S og KTH-G (kørekort til hund bronze, sølv, guld).
3. Post fra andre
Collieklubben holder opdrætterseminar den 20. oktober 2012 i Randers. Vi er inviteret.
Interesseret kan se invitation på Collie klubbens hjemmeside. Kr. 350,-. LINK
Felicia har haft en annonce på BCKs hjemmeside.
BCK tager 500,- for private annoncer på vores hjemmeside. Da Felicias annonce stod på
hjemmesiden så kort tid, så får hun næste annonce gratis.
Private annoncer tager BCK ikke ansvaret for, men vil gerne have annoncer for private
arrangementer, hvor arrangementerne henvender sig til medlemmer af Border Collie
Klubben.
Kim Samson har sendt nogle rapport fra optigen. Avlsudvalget tager sig af det.
4. Udvalg
Kontaktperson til de forskellige udvalg:
Agilityudvalg: Jan Lykke

Avlsudvalg: Lone Sommer
Lydighedsudvalg: Pia Bergenholtz
Bladudvalg: Pia Bergenholz
Hyrdeudvalg: Jan Lykke
Udstillingsudvalg: Erik Ussing
Hjemmeside: Lone Sommer
Rally: Charlotte Byberg Christoffersen
HTM: Charlotte Byberg Christoffersen
Lokaludvalg: Charlotte Byberg Christoffersen
Hvalpeanviser: Erik Ussing
Jan Lykke kontakter hyrdehundeklubben, for at høre, hvad der kan lade sig gøre for at
afholde en hyrdeprøve, der kan godkendes i DKK.
5. Regnskab
Vores nye kasserer har fået programmet til kassesystemet, men mangler licensen. Hun har
kontaktet Hanne, den tidligere kasser om det.
Vi bruger Danske Bank, og vores nye kasserer mangler at få adgang til vores konti.
Erik afleverede en masse bilag til vores nye kasserer.
6. Prøve, udstilling, rally i Sorø den 25. nov.
Der er lejet de 2 haller, som vi plejer i Sorø Hallen.
Vi plejer at afholde et forårsstævne i februar i Sorø Hallen, men der er ingen ledige
sale/haller i Sorø Idrætscenter i februar. Erik undersøger også marts, for at se, om det
skulle være muligt.
7. Bladet
Vi vil gerne have lidt mere i bladet om det menige medlem, da der har været efterspørgsel
på det.
Vi opfordrer flere medlemmer til at komme med indlæg eller sjove konkurrencer til at
sætte i bladet.
8. Eventuelt
Yahoo. Vi har oprettet en ny yahoogruppe, som alle nye medlemmer melder sig ind i. Det
er en lukket gruppe, som kun vi fra bestyrelsen har adgang til.
Hvor skal bestyrelsesmøderne holdes? Der er 4-5 møder om året. Vi holder gerne
bestyrelsesmøderne hos Erik, da det er tættest på os alle. Erik er enig.
Stormøde: 2. søndag i januar. Hver kontaktperson for de forskellige udvalg, kontakter
udvalgene for at høre, om de vil sende en repræsentant og om de har noget, de skal drøfte
til mødet.
Skal lokaludvalg bestå? Bornholm kører fint. Hvis lokaludvalg midtsjælland stadig fremgår
af hjemmesiden, bør det slettes, da der ikke har været aktivitet længe. Hvis det en dag
kommer op at køre igen, bliver det taget op og kommer selvfølgelig på hjemmesiden på ny.
Vi mangler referatet fra generalforsamlingen. Erik Ussing rykker Niels van Wyhe for
referatet.
Næste møde afholdes: mandag, den 12. november 2012 kl. 19, hos Erik.
Ad pkt. 6. Erik har haft kontaktet Sorø Hallerne igen, og det viste sig muligt at leje 2 af deres haller den 9.
februar. Så det er den dato, vi lægger os fast på.

Lone Sommer, 4. september 2012

