Referat fra bestyrelsesmøde
24/3-2015 i Border Collie Klubben
Dagsorden:
1. Post fra DKK
Racestandard
2. Post fra andre
Reg af tysk hyrdeprøve
3. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg
Kennelstafet
b. Agilityudvalg
c. Avlsudvalg
d. Hyrdehundeudvalg
e. Lydighedsudvalg
f. Udstillingsudvalg
g. Rallyudvalg
h. HTMudvalg
i. Lokaludvalg
j. Hjemmeside
4. Regnskab
5. ISDS-overførsler
Har Jan nyt?
6. Klubmesterskabet
7. Generalforsamling og valg til bestyrelsen
8. Fremtidige stævner
9. Udstilling, wifi og kritikker
10. Eventuelt.

Referat:
1. Post fra DKK
Invitation til to kurser fra >DKK ang. Ringpersonaleuddannelse. Det næste foregår i oktober
2015.
En opdrætter fra Jylland har fået et kuld hvalpe efter at tæven er 8 år. Opdrætteren har fået
et brev fra DKK, hvor de henstiller til, at der ikke avles mere på tæven.
Der er kommet ny racestandard fra DKK på border collie. Standarden ligger på DKKs
hjemmeside. BCKs hjemmeside bliver opdateret snarest.
2. Post fra andre

Der er kommet nyt bookingsystem til booking af Sorøhallerne. Det skal nu ske online.
Forespørgsel fra et medlem om registrering af tysk hyrdeprøve. Bente spørger DKK hvordan
en importeret hund får lov til at stille op i udstilling i brugshundeklassen. Den har bestået en
tysk hyrdeprøve, hvilket svarer til højere niveau end hyrdpr1 i DK.
3. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg
Kennelstafet. Der er ikke kommet en eneste kennel, der ønsker at være med i
kennelstafetten. Er interessen for bladet i det hele taget faldet så meget
generelt, at vi skal til at stoppe med at udgive det og så nøjes med at have
hjemmeside? Vi debatterede emnet. Omkostningerne på porto er meget høj.
Vi tager emnet op igen på næste møde.
b. Agilityudvalg. Intet nyt.
c. Avlsudvalg. Intet nyt.
d. Hyrdehundeudvalg. Intet nyt.
e. Lydighedsudvalg. Intet nyt.
f. Udstillingsudvalg. Intet nyt.
g. Rallyudvalg. Intet nyt.
h. HTMudvalg. Intet nyt.
i. Lokaludvalg. Intet nyt.
j. Hjemmeside. Intet nyt.
4. Regnskab
Vi har et fint resultat, især pga. vores samarbejde med kreds 2.
5. ISDS-overførsler
DKK accepterer en ISDS stambogsoverførsel til DKK stambog, hvis en hund udelukkende
derefter har en DKK stambog.
6. Klubmesterskabet, Sorø
Glashallen hal 3

Hal 1, med alle bænkene
Hal 2, rundbuehallen

21/11 AG eftermiddag. (formiddag tæpper)
22/11 AG formiddag. (eftermiddag tæpper)
Sammenlagt klubmester
21/11 BCK LP og Rally (klubmesterskab)
22/11 DKK LP og Rally
21/11 udstilling BCK
22/11 udstilling BCK

7. Generalforsamling og valg til bestyrelsen
Bente finder en kro til generalforsamling. Måske i Ringsted. Mandag den 24. august kl. 18.
Vi bliver nødt til at lave en tilmelding til bespisning i forbindelse med generalforsamlingen på
hjemmesiden.
Vi skal have lavet om på vedtægterne, idet indkaldelse til generalforsamling fremover måske
kun skal ske via hjemmesiden. Vi skal have lavet om på vedtægterne og det skal på som
forslag på generalforsamlingen. Vores gamle vedtægter er meget uigennemskuelige og
trænger til en gennemgribende renovering.
Vedtægterne skal gerne være til at læse og forstå.
Jan sætter vores vedtægter op i fx googledocs og vi deler dem, så vi kan komme med
kommentarer til, hvad vi gerne vil have ændret.

Valg til bestyrelsen:
Erik ønsker ikke genvalg til næste generalforsamling.
Charlotte er ikke på valg. Ønsker ikke at være kasserer.
Bente er på valg. Ønsker genvalg.
Lone er på valg. Ønsker genvalg.
Jan ønsker ikke genvalg.
Vi kommer til at mangle en kasserer. Og et bestyrelsesmedlem.
At lave kassererarbejde: Der er ca. 40 timers arbejde om året. Hvis vi ikke får en kasserer ind
i bestyrelsen, skal vi have fundet ud af en plan B med en revisor ansat. Dette punkt drøftede
vi og har måske fundet en løsning til plan B, hvis vi ikke får en kasserer ind i bestyrelsen.
8. Fremtidige stævner
Erik prøver at finde ud af ledige tider i Sorøhallerne.
9. Udstilling, wifi og kritikker
Udstillingen i februar forløb godt med hensyn til wifi. Men da der er udendørs stævne i Sorø
til sommer, så er der brug for et mobilt bredbånd.
Lone undersøger og køber. Vi får sandsynligvis kun brug for sådan en mobil
bredbåndsløsning 1 dag om året. Men det er der ikke noget at gøre ved pga. de nye online
regler fra DKK.
10. Eventuelt.
Hjemmeside, formular til få nyhed, når hjemmesiden er opdateret.
Lone undersøger, om man kan finde en site, der udbyder at sende mail ved opdatering af
hjemmesider.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 6 uger før generalforsamlingen den 24. aug.
Vedtægtsændringerne skal med i bladet.
Deadline næste blad 1. juni. Bladet skal udkomme senest 12. juli for at være indkaldt rettidig.
Bente kommer med ændring til tekst til hjemmesiden, så det bliver lettere for nye
medlemmer at finde ud af, hvad de skal betale, når de melder sig ind ”uden for sæsonen”.
Lone Sommer

