Dagsorden bestyrelsesmøde
15. april 2013
i Border Collie Klubben
Sendes til: Erik Ussing, Pia Bergenholtz, Charlotte Christoffersen, Jan Lykke og Lone Sommer.
1. Post fra DKK
2. Post fra andre
a. Forespørgsel fra Vetcur om seminar
b. Invitation til en stand på Store Hestedag 7. + 8. september
c. Annoncer på hjemmeside (TaniFit fra Lystrup)
3. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg
b. Agilityudvalg
c. Avlsudvalg
i. Statistik fra DKKs hundeweb, kejsersnit
ii. Kende forskel på restriktioner og anbefaling
iii. Epilepsilisten og OCDlisten
d. Hyrdehundeudvalg
i. Hyrdeprøve, kurser, regler
ii. DKK Hyrdehundeudvalgets Informationsmøde
e. Lydighedsudvalg
f. Udstillingsudvalg
g. Rallyudvalg
h. HTMudvalg
i. Lokaludvalg
j. Hjemmeside
4. Regnskab
5. Klubmesterskabet
a. HTM lørdag
b. Udstilling lørdag
6. Generalforsamling
7. Bladet - hvem skriver hvad?
8. Fremtidige stævner:
a. Hal 1 + 2 er nu booket fra lørdag d. 1/2 kl. 7.00 til søndag d. 2/2 kl. 20.00
2014.

9. Eventuelt.

Referat
Til stede var: Erik Ussing, Pia Bergenholtz, Lone Sommer, Jan Lykke og Charlotte Christoffersen.

1. Post fra DKK
Vi har fået invitation til Hundens dag i Tivoli i København er den 14. september. Vi lægger invitationen på
hjemmesiden, så folk kan tilmelde sig direkte til DKK, hvis de ønsker at deltage.
Bestyrelsen har fået invitation til Hyrdehundeudvalgets Informationsmøde, DKK 29. april 2013. Klubben
bliver repræsenteret ved Erik Ussing, Jan Lykke og Pia Bergenholtz.
2.

Post fra andre

a.

Forespørgsel fra Vetcur om seminar
Vi takker nej til seminaret. Erik giver besked til dem.

b.

Invitation til en stand på Store Hestedag 7. + 8. september.
Vi takker nej til tilbuddet om gratis stand, da vi ikke mener, at vi kan bemande standen hele
weekenden kl. 10-17. Lone giver besked.

c.

Annoncer på hjemmeside (TaniFit fra Lystrup)
Erik svarer, at de kan få en annonce i bladet samt på hjemmesiden, hvis de sponsorerer noget til et
arrangement.

3.

Nyt fra udvalg

a.

Bladudvalg
Ikke noget nyt

b.

Agilityudvalg
Ikke noget nyt

c.

Avlsudvalg
i. Statistik fra DKKs hundeweb, kejsersnit.
Anette Olesen skriver på en artikel til næste nummer af bladet.
ii. Kende forskel på restriktioner og anbefaling.
Lone skriver en artikel til næste nummer af bladet, så folk kan bedre forstå forskellen.
iii. Epilepsilisten og OCDlisten
Vi har fået 3 hunde til epilepsilisten. Vi ved, at der er flere derude, og håber, at der er flere, der
tilmelder hunde.
Anette vil gerne lave en OCD-liste. Dette støtter vi op om.

d.

Hyrdehundeudvalg
i. Hyrdeprøve, kurser, regler
Hyrdeprøven: Jan vil gerne male grinderne, såfremt klubben vil sponsorere maling til redskaberne.
Det vil klubben gerne. Jan har nogle walkietalki’er til hyrdeprøven. Dem vil klubben gerne låne. Pia
får god hjælp af Anne Egede i forbindelse med den kommende hyrdeprøve.
Regler: Jan har sendt forespørgsel til DKK om vi kan få ændret reglerne, som de bliver ensrettet
med DHK’s regler. Jan rykker DKK på mødet med hyrdehundeudvalget informationsmøde i DKK.

ii.

Vi vil gerne have fjernet, at en hund skal have minimum en ”good” på udstilling for at blive
DKHHCH.
Andet: Der er Continental i Danmark den 22.-24. august 2014 ved Bregentved (Sjælland).
Jan savner stadig, at folk melder sig til hyrdehundeudvalget. Ingen har nemlig meldt sig.
DKK Hyrdehundeudvalgets Informationsmøde
(se ovenfor)

e.

Lydighedsudvalg
Der er indkøbt 2 nye letvægtsspring, som skal bruges til konkurrencer af lydighedsudvalget.

f.

Udstillingsudvalg
Intet nyt.

g.

Rallyudvalg
Der er indkøbt 1 nyt letvægtsspring, som skal bruges til konkurrencer af rallyudvalget.

h.

HTMudvalg
Intet nyt.

i.

Lokaludvalg
Intet nyt.

j.

Hjemmeside
Intet nyt.

4.

Regnskab
Der er 14 dage til årets regnskabsafslutning.
Vi gennemgik budgettet og det foreløbige regnskab. Vi synes, at det ser rimeligt ud i år.

5.

Klubmesterskabet
Erik sørger for toiletter og forplejning.
Jan er på ferie og kan derfor ikke deltage.
Lone skriver til udvalgene, at de skal have en udpeget person, der speaker i mikrofon, når der er
banegennemgange, præmieoverrækkelse m.v.
a. HTM lørdag.
DKK afholder sandsynligvis HTM konkurrence på samme plads om lørdagen.
b. Udstilling lørdag.
Der bliver muligvis også BCKudstilling om lørdagen, hvis det er muligt at skaffe en dommer. Vi ved
godt, at DKK afholder udstilling i Jylland samme dag.

6.

Generalforsamling
Jan og Pia er på valg til bestyrelsen. De modtager genvalg.
Næste blad skal være udkommet senest 16. juni pga. indkaldelse til generalforsamling.

Pia og Erik skriver indkaldelsen til bladet og husker at sende det til webmaster også, så det kan komme
på hjemmesiden.
Charlotte sørger for revideret og underskrevet regnskab til bladet.
Der bliver ingen grillning efter generalforsamlingen, da den i år ligger på en søndag. Men der vil være
kaffe og kage.
7.

Bladet - hvem skriver hvad?
Hver kontaktperson skriver til udvalgene, at de bør udpege en tovholder, som sørger for, at der
kommer nyttig information til bladet, hver gang, der er noget spændende at skrive om. Det samme
gælder til hjemmesiden.
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

8.

Fremtidige stævner:
BCK afholder julestævnet den 30/11-2014 i Sorø er booket. DKK afholder den 1/12-2013.
a. Hal 1 + 2 er nu booket fra lørdag d. 1/2-2014 kl. 7.00 til søndag d. 2/2 kl. 20.00 2014. Vi forventer,
at DKK vil have den 2/2. Vi har været ude i god tid med leje af hallen, da vi så undgår at leje i
skolernes vinterferie.

9.

Eventuelt.
Til lykke til klubbens kasserer Charlotte med sønnen Liam.
Vi har fået en henvendelse fra Olivers Petfood:
Medlemmer af BCK kan få god rabat på alle produkter (vejledende priser).
Næste møde den 10. juni kl. 19 hos Jan Lykke!

