Dagsorden bestyrelsesmøde
12. januar 2014
i Border Collie Klubben
Sendes til: Erik Ussing, Pia Bergenholtz, Charlotte Christoffersen, Jan Lykke og Lone Sommer.
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4. Nyt fra udvalg
a. HTM søger om nyt musikanlæg og om at smide tæpper ud
5. Regnskab
6. Klubmesterskabet
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Dispensationer på parringer
Kommunikationsformen i bestyrelsen
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Referat fra mødet:
1. Godkendelse af sidste referat og underskrifter af disse
Vi underskriv de sidste referater.

2. Post fra DKK
a. Viden på bordet
Lone deltager på mødet for bestyrelsen
b. Standardvedtægter
DKK har sendt mail ud til alle specialklubber om standardvedtægter. Vi har kigget det løseligt igennem, og
finder ikke at vi har grund til at reagere, da henvendelsen drejer sig om klubber, som ikke har ordentlige
vedtægter eller forældede vedtægter.

3. Post fra andre
a. Lone Börger og Erik Holmgaard
Avlsudvalget har modtaget henvendelser fra ovennævnte angående epilepsi og epilepsilisten. Lone
Sommer redegjorde for kommunikationen. Dette har medvirket til, at avlsudvalget har haft en artikel i
sidste nummer af BC news samt ændret lidt på epilepsi-oplysningerne på hjemmesiden.
b. Felicia
Felicia har henvendt sig med en skrivelse om, at hun synes, at der mangler lidt om de forskellige
sportsgrene i ”bestyrelsens orientering” i BCnews. Vi aftalte, at Pia sender udkast til bestyrelsens
orientering rundt til bestyrelsen, så vi andre kan kommentere på de forskellige udvalgsresultater. Vi nævner
det for udvalgene til Stormødet, at vi gerne vil informeres, hvis noget skal med i ”bestyrelsens orientering”.

4. Nyt fra udvalg
a. HTM søger om nyt musikanlæg og om at smide tæpper ud
HTM udvalget må gerne smide de gamle tæpper ud. Det er OK.
HTM udvalget vil gerne have et nyt musikanlæg. Det gamle musikanlæg vil vi prøve at sælge. Vi bevilger
penge til ny gettoblaster.
Bestyrelsen henstiller til, at kurser i BCK-regi, bliver holdt for primært border collies.

5. Regnskab
Charlotte gennemgik det foreløbige regnskab. Vores likvide beholdning ser fin ud.
Klubmesterskabet blev sidste år lidt dyrere end budgetteret. Udstillingsdommeren er dyre at servicere.

6. Klubmesterskabet
Holdes i Vallensbæk. Kan holdes som et 2-dages stævne 23. og 24. august. Klubmester udnævnes kun den
ene dag, men vi vil vende dette med udvalgene til stormødet.

7. Fremtidige stævner
a. Sorø i november
29. nov:
Hal 1: LP.
Hal 2: udstilling, rally og HTM
30. nov:
Hal 1: DKK LP. Hal 2: Udstilling?
Vi drøfter på stormødet om der skal holdes noget mere i hal 2 denne dag.

8. Dispensationer på parringer
Dispensationer skal vendes i hele bestyrelsen.
Vi har haft en dispensationssag, hvor en opdrætter har sendt en dispensation ind, hvor personen ikke
havde udfyldt ansøgningsskemaet ordenligt, havde parret tæven 4 dage før HD-resultat, og HD-resultatet
blev C på tæven.
Bestyrelsen endte med at godkende en stambogsføring på kuldet, da de almindelige avlsrestriktioner er
opfyldt, bortset fra, at HD-fotografering er for sent.

9. Kommunikationsformen i bestyrelsen
Vi overvejer om bestyrelsens lukkede yahoogruppe laves om til en lukket facebookgruppe. Dette vil måske
skabe bedre dialog. Lone kigger på dette og sender forslag.

10. Hundeloven
Jan redegjorde for en trist episode med aflivning af en border collie på grund af den nuværende hundelov.
Jan skriver om det i næste nummer af BC-news.

11. Eventuelt
a. Johannas foredrag
Lone foreslog, at et foredrag om hundes krop m.v. i Solrød til marts bliver gratis i stedet for at koste 150 pr.
medlem.
Gratis blev godkendt.
Vi arbejder på at få et foredrag i Jylland også.
b. Medlemsstatistik

Pias nye mailadresse: piaglennigan@mail.dk
Skal rettes i bladet, på hjemmeside og mailserver.

