Referat bestyrelsesmøde
10. juni 2013
i Border Collie Klubben
DAGSORDEN:
1. Post fra DKK
2. Post fra andre
3. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg
b. Agilityudvalg
c. Avlsudvalg
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
6. Generalforsamling
7. Stævner:
a. Fremtidige stævner
b. klubmesterskab næste år:
Der kommer int. Agility d. 23. - 24. august næste år.
Der er udstilling weekenden før (international) og LP DM weekenden efter, så der er ikke
mange frie weekender i august til klubmesterskab.
DKK er evt. villig til at udlicitere deres stævne til BCK, hvis I er interesserede. Allan snakker
med VAS (Susanne) om det.
8. Eventuelt.
a. Sheltieklubbens annonce

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

1. Post fra DKK
Ingen post.
2. Post fra andre
Ingen post.
3. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg, intet nyt
b. Agilityudvalg, intet nyt
c. Avlsudvalg,
Epilepsilisten er online. Vi opfordrer folk til at sende hunde på listen, og hvis de kender
nogle der kender nogle, så giv budskabet videre om, at vi har en liste.
d. Hyrdehundeudvalg
Hyrdeudvalget ønsker stadig gerne, at nogle medlemmer melder sig hyrdeudvalget, for at
der kommer ordentlig gang i udvalget.
i. Hyrdeprøve, kurser, regler. Jan planlægger at holde en hyrdetest igen til efteråret.
Prøven den 10. aug. Der er 13 tilmeldte. Jan og Pia får styr på de sidste detaljer.
Der bliver arbejdet på flere tiltag.
ii. DKK Hyrdehundeudvalgets Informationsmøde
Jan orienterede om DKKs møde. Der var rigtig mange racerepræsentanter til stede.
DKK ønsker, at man skal til en forprøve for at kunne deltage i en hyrdeprøve, men
dette opponerer BCK imod, da man som garve hyrdehundefører skal igennem
dette. Ca. den 26. juni bliver vores forslag til hyrdeprøveregler godkendt/afvist.
Herefter bliver det offentliggjort på vores hjemmeside.
e. Lydighedsudvalg, intet nyt
f. Udstillingsudvalg, intet nyt
g. Rallyudvalg, ny dommer på vej
h. HTMudvalg, intet nyt
i. Lokaludvalg, intet nyt
j. Hjemmeside
Lone mangler info, når der er noget, der skal ud til medlemmerne. Udvalgene glemmer
hjemmesiden, men orienterer på facebook, hvilket ikke er godt nok.
4. Regnskab
Vi har netop fået medlemsgebyrer fra DKK.
Kassereren ytrede ønske om, at telefongodtgørelse afregnes, så det passer med årsregnskabet.

5. Klubmesterskabet
Jan er på ferie. Pia køber morgenmad til hjælperne og dommerne. Erik sørger for frokost, såfremt
Pia ikke kan. Lone sørger for baneopsætning og højttaleropsætning. Janne har styr på den gyldne
apport. Lone spørger Felicia, om udstillingsudvalget laver forsjov-klasser til klubmesterskabet.
6. Generalforsamling
Indkaldelse, regnskab og formandens beretning kommer i næste nummer af bladet.
Erik spørger om Niels vil være dirigent. Vi byder på en sodavand. Generalforsamlingen starter kl.
17. Pia sørger for kage.
7. Stævner:
a. Fremtidige stævner. De omtalte stævner i 2014 skal på hjemmesiden.
b. Klubmesterskab næste år:
Der kommer int. Agility d. 23. - 24. august næste år.
Der er udstilling weekenden før (international) og LP DM weekenden efter, så der er ikke
mange frie weekender i august til klubmesterskab.
DKK er evt. villig til at udlicitere deres stævne til BCK, hvis I er interesserede. Allan snakker
med VAS (Susanne) om det.
Lone spørger Susanne om det, da der jo er plads på den store sportsplads i Vallensbæk.
Vi tager punktet op på næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
a. Sheltieklubbens annonce. Vi drøftede, at annoncen blev sendt til bladet uden om
bestyrelsen og at de ikke havde betalt for annoncen. Derfor blev annoncen taget ud af
bladet.
.
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