Referat bestyrelsesmøde
11. september 2013
i Border Collie Klubben
Deltagere: Erik Ussing, Pia Bergenholtz, Charlotte Christoffersen, Jan Lykke og Lone Sommer.

DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens sammensætning (konstituering)
2. Post fra DKK
3. Post fra andre
a. Træningshal Sjælland
4. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg
b. Agilityudvalg
c. Avlsudvalg
d. Hyrdehundeudvalg
e. Lydighedsudvalg
f. Udstillingsudvalg
g. Rallyudvalg
h. HTMudvalg
i. Lokaludvalg
j. Hjemmeside
5. Regnskab
6. Klubmesterskabet
7. Fremtidige stævner
a. 30/11 og 1/12 2013 HTM træning lørdag aften
b. 1/2 og 2/2 2014 HTM træning lørdag aften

8. Eventuelt.
a. Hyrdeklubben (tages ud af referat til hjemmesiden)

Referatet
1. Bestyrelsens sammensætning (konstituering)
Erik bliver som formand.
Pia bliver som næstformand.
Lone bliver som sekretær.
Charlotte bliver som kasserer.
Jan bliver som bestyrelsesmedlem.

2. Post fra DKK
Ingen post.
3. Post fra andre
a. Træningshal Sjælland
Klubben har fået en forespørgsel, om vi vil leje en hal til lydighedstræning mv. på Sjælland,
ikke bare en weekend, men altså langtidsleje med ca. 30 betalende medlemmer, men hvor
vi som klub står garant for økonomi, pasning m.v. Det ønsker klubben ikke at involvere sig i,
men anbefaler, at man kører samme model, som agilitycentret i Ringsted.
4. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg. Ikke noget nyt.
b. Agilityudvalg. Ikke noget nyt.
c. Avlsudvalg. Ikke noget nyt.
d. Hyrdehundeudvalg. Ikke noget nyt.
e. Lydighedsudvalg
Helle Sejer Damkjær er trådt ud af udvalget.
f. Udstillingsudvalg
Dommere er på plads indtil august 2014.
g. Rallyudvalg. Ikke noget nyt.
h. HTMudvalg. Ikke noget nyt.
i. Lokaludvalg. Ikke noget nyt.
j. Hjemmeside. Ikke noget nyt.

5. Regnskab
Charlotte sender medlemstallene for de seneste par år til Jan, så han kan give os nogle
exceldiagrammer, så vi kan følge den seneste udvikling.
Regnskabet ser fint ud.
6. Klubmesterskabet
Vi skal blive bedre til at uddelegere opgaverne, så det ikke er de samme mennesker i bestyrelsen,
der laver det hele.
Erik må gerne lave en drejebog, så andre kan overtage de mange små opgaver.
I det store hele gik klubmesterskabet jo godt.
Desværre var der meget meget få til generalforsamlingen, hvilket sandsynligvis hænger sammen
med, at det var om søndagen, og alle var stort set kørt.
Vi drøftede, om klubben i det hele taget skal afholde et klubmesterskab, da vi føler at stemningen
er spredt, det vil sige, at man ikke har tid til andet end sin egen lille aktivitet. I gamle dage havde vi
sækkevæddeløb, slalom mellem ben, store middage. Hvor er hyggen blevet af? Skal der laves noget
om og skal det være til næste år eller næste år igen?
Lone laver et onlinespørgeskema, som sendes til resten af bestyrelsen inden udsendelsen på
hjemmesiden og facebook.

7. Fremtidige stævner
a. 30/11 og 1/12 2013

b. 1/2 og 2/2 2014

8. Eventuelt.
a. Hyrdeprøven
Vores hyrdeprøve den 10. august gik fint. Desværre er der endnu ikke nogle, der har meldt
sig til vores hyrdeudvalg, så vi kommer ikke foreløbig til at arrangere flere hyrdeprøver.
b. Næste møde: Før jul, evt. november. Lone doodler.

