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Referat fra mødet:
1.

Underskrift på seneste referat
Blev på behørigt vis underskrevet.

2.

Nyt fra medlemmer
a. Avlsgodkendelse af DK04308/2014
Erik kontakter DKK om en ISDS stamtavle på ovennævnte hund, som er en ISDS hund, men
opdrættet i DK. Vi afholder ikke godkendelsesarrangementer, men vedkommende er
velkommen til at stille hunden på en udstilling, for at få en bedømmelse (very good giver en
avlsgodkendelse).

3.

Nyt fra udvalg
a.
Hyrdeudvalg
Lone Börger og Pernille Breum vil gerne være med i hyrdeudvalget. Jan holder et møde med
udvalget i nær fremtid.

b.

BC news udvalg
Erik kontakter bladudvalget angående længden på artiklerne.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af udvalgene, at de modtager en nyhed fra hjemmesiden, når
der er nyt. Så ved de, hvornår der er bestyrelsesmøder, så man kan nå at få eventuelle punkter taget
op.
4.

Nyt fra DKK
a.
CACIB print
Vi skriver et lille notat om det på hjemmesiden og linker til DKK.
http://www.dkk.dk/news.asp?ID=12440

5.

Regnskab
Vi har brugt flere penge på udvalgsaktiviteter end budgetteret.
Border Collie News er billigere end budgetteret.
Det har været dyrt at afholde udstillingerne. Der har været 5 udstillinger. De udenlandske dommere
er meget dyre. De 2 sidste udstillinger har kun haft 25 tilmeldinger pr udstilling, og dette har selvsagt
en indflydelse på det dårlige resultat. Vi vil gerne kunne spare lidt på den front.
Der har været afholdt 3 LP’er. De har også været dyre.

6.

De gratis arrangementer
Vi har haft følgende gratis arrangementer for nylig:
 Charlotte Frigast foredrag
 Jette Friis foredrag
 Showkursusdag
 Agilitykurser
Det har været en bred vifte af arrangementer og de har været en succes. Dog kom der ikke mange
tilmeldinger til showkursusdagen, men udvalget arbejder på en ny dato.
Har medlemmer forslag til lignende arrangementer vil vi gerne støtte op om dette, så BCK gør gavn
for alle medlemmer.

7.

Generalforsamling
Vi har forespurgt om at låne et lokale på skolen til generalforsamling. Generalforsamling bliver
afholdt lørdag den 23. august 2014 kl. 17 i Vallensbæk.
Angående valg til bestyrelsen, så siger vedtægterne:
Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 2. I ulige år vælges der 2 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 3 medlemmer til bestyrelsen.
Hvert år vælges der 2 suppleanter.

Charlotte, vores kasserer, ønsker at træde ud og ønsker dermed ikke genvalg.
Erik og Lone ønsker genvalg.
Jan og Pia er ikke på valg.
8.

Klubmesterskab 2014
LP
lørdag, åben for alle racer
RL
søndag, åben for alle racer
AG
lørdag og søndag, åben for alle racer
UD
lørdag og søndag
HTM ej noget anmeldt på hundeweb

Klubmesterskab 2015
Vi overvejer at flytte det til november indendørs. Vi prøver at spørge Sorøhallerne om den 21. – 22.
november. Erik kontakter hallerne.
Det kræver en vedtægtsændring og en regnskabsperiodeændring. En ny regnskabsperiode kan være
den 1/9- 30/8. Dette kræver, at vi sætter en afstemning i BCnews.
Jan kigger lidt på, om der skal laves flere ændringer i vores vedtægter, som vi kan tage med samtidig.
9.

Hundeweb og LP
Lydighedsprøverne bør fremover tastes tidligere ind på hundeweb, så folk har mulighed for at krydse
af i kalenderen, at de gerne vil til prøve den dato. Folk skal have muligheden for at planlægge. Vi kan
evt. skrive, at tilmelding først er mulig en bestemt dato, hvis udvalget vil undgå sammenblanding af 2
tilmeldingsmuligheder.
Vi har fået et samarbejde med DKK kreds 2 om vores lydighedsprøve i november, som dermed bliver
en udtagelse til DKK DM i LP.

11. Evt.
Vi drøftede om BCnews skal på hjemmeside evt. med et års forsinkelse, men kom ikke til en endelig
afklaring.
Vi bruger nu vores (hemmelige) Facebookgruppe til drøftelser i bestyrelsen mellem
bestyrelsesmøderne. Vi lukker yahoogruppen, da Facebook har bedre faciliteter. Jan piller de
dokumenter ud af yahoo, som vi har haft lagt ind under filer og dokumenter og lægger dem ind
under filer i facebookgruppen.
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