Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde
i Border Collie Klubben 7/7-2014

Dagsorden:
1. Underskrift på seneste referat
2. Nyt fra medlemmer
3. Nyt fra udvalg
a. Avlsudvalg: Dispensationssag på hanhund, der parrer en tæve uden at være HDfotograferet
b. Bladudvalg: Ny redaktør
c: Lydighed
d: Rally
4. Nyt fra DKK
5. Regnskab
7. Generalforsamling
8. Klubmesterskab 2014
9. Klubmesterskab 2015
10. Fremtidige stævner i Sorøhallerne
11. Evt

Selve referatet:
1.

Underskrift på seneste referat
Blev behørigt underskrevet.

2.

Nyt fra medlemmer
Et medlem, Susanne Therkildsen, har foreslået at Border Collie News nedgraderes, og at vi
fremover kan bruge DKKs HUNDEN til at bringe nyheder fra BCK.
Bestyrelsen ønsker ikke at undvære bladet eller nedgradere det, da det er klubbens
samlingspunkt. Læs mere under bladudvalg.

3.

Nyt fra udvalg
a. Avlsudvalg: Vi drøftede en dispensationssag en parring, hvor tæven ikke var HD-fotograferet.
Dispensationen til opdrætteren blev givet, da tæven efterfølgende blev HDfotograferet med fine
hofter. Men DKK har kigget på sagen, for ejer af hanhund, er en opdrætter, som dermed har ladet
sin hanhund parre en tæve, som ikke var HD-fotograferet. DKK har i den forbindelse løftet
pegefingeren af hanhundeejeren, og bedt ham tjekke tæver bedre efter inden parring fremover.
Opdrætteren beklagede det skete og lovede at fremover tjekke papirer efter, selv om ejer af tæve
siger, at alt er i orden.
b. Bladudvalg: Ny redaktør. Louisa Wibroe.
Materiale skal være tilsendt 14 dage før. Hun vil ikke rykke for materiale.
Bestyrelsen kan reservere en side til hasteoplysning/resultat e.lign.
Facebookgruppen til bladoplysninger i BCK fortsætter og herigennem gives oplysninger om
deadlines.
Pia tager kontakt til Louisa for at høre hende, om hun har nogle forslag til ændrede
oplysninger/artikler i bladet, evt. champions kan undgås, da de kommer på hjemmesiden osv.
Bestyrelsen vil gerne have eventuelle opsætningsprogrammer til bladet fra de nuværende
redaktører. Pia tager kontakt.
(de tidligere redaktører havde ikke opsætningsprogrammet).
c. Lydighedsudvalg: Indendørsprøver til LP 29/11-2014 og 14/2-2015 bliver udtagelsesprøver til
landshold (eliteklassen).
Vi ønsker prøverne på hundeweb så hurtig som mulig, behøver ikke at være åben nu, men
oplysningen om, at vi har konkurrence de pågældende datoer, har førsteprioritet.
d. Rallyudvalg: den 11. oktober er der dobbelt rallyprøve og lydighedsprøve på Samsø, på
hundeweb står BCK som arrangør.
Erik undersøger hvorledes klubben er stillet mht. regnskab ved eventuelt underskud.

4. Nyt fra DKK
Vi har fået info om en henvendelse fra DKK kreds 1 om private hundeskoler, der arrangerer
lydighedsprøver og rallyprøver, som tager deltagere fra DKK og DKKkredses prøver.
Vi har ingen kommentarer til det fremsendte, da det er en sag mellem den pågældende klub og DKK.
5. Regnskab
Vi er 480 medlemmer.

Vi vil skrive på hjemmesiden: Hvis man mangler bladet fra juni, bør man lige tjekke, om man har husket
at betale kontingent. Kontakt da kassereren: kasserer@bordercollieklubben.dk
7. Generalforsamling
Ingen forslag er kommet ind endnu.
Jan vil kontakte DKK om vores vedtægter, da vi måske skal have kigget paragrafferne igennem, så
vedtægterne er lettere at forstå.
8. Klubmesterskab 2014
Jan minder Tom Mathiassen om, at Tom arrangerer den gyldne apport.
Erik har lavet en opgaveliste over de ting, som vi skal huske i forbindelse med klubmesterskabet. Hvem
sætter pavilloner, borde og stole op, og hvem sætter ringe op. Denne liste gennemgik vi og fik sat
navne på.
9. Klubmesterskab 2015
Vi rykker klubmesterskabet i 2015 fra august til november – i første omgang som en prøve.
Vi hører ligeledes, hvad medlemmerne har at sige til en permanent flytning af klubmesterskabet til den
kommende generalforsamling.
10. Fremtidige stævner i Sorøhallerne
Vi vil prøve at arbejde på, at dele udstillingsdommer og hal/lokation med en anden specialklub, så vi
kan minimere udgifterne i forbindelse med udstilling.
Julestævne

29.11.2014
30.11.2014

Februarstævne
Majstævne
Klubmesterskab

14.02.2015
15.02.2014
Dato ukendt
21.11.2015
21.11.2015
21.11.2015
22.11.2015

Sorø Hal 1
Sorø Hal 2
Sorø Hal 1
Sorø Hal 2
Sorø Hal 1
Sorø Hal 1
Sorø SHV

BCK
BCK
DKK
BCK
BCK
DKK
BCK

Sorø Hal 1 BCK
Sorø Hal 2 BCK
Sorø Hal 3 BCK
Alm. Stævne
Sorø Hal 1 BCK
Sorø Hal 2 BCK
Sorø Hal 3 DKK
Hal 1: Håndboldhallen med bænkrækkerne
Hal 2: Badmintonhallen, lille hal til højre for cafeteriaet
Hal 3: Hallen nederst, der er delt i en stor og lille hal.

LP og rally
Udstilling (udstilling også anden race?)
LP og rally
Udstilling (udstilling også anden race?)
LP og rally, HTM om aftenen
LP og rally
Udstilling og rally (udstilling også anden race?)
udendørs
VAS AG, HTM om aftenen
Udstilling (udstilling også anden race?)
LP og rally
VAS AG
Udstilling (udstilling også anden race?)
LP og rally

Alle LP og rallyprøver er i samarbejde med kreds 2 og giver DM udtagelse. Dette er dog ikke godkendt
af kreds 2 endnu, men det forventer vi.
11. Evt
Ikke noget til eventuelt.

