Referat af bestyrelsesmøde i Border Collie Klubben den 22. Oktober 2015.
Deltagere: Lone, Charlotte, Bente og Christina
Afbud: Dorthe
1. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift på referatet.
Vi underskriver referatet til næste bestyrelses møde.
2. Post fra DKK
a) Købhund.dk. DKK har lavet en side med racer, der er også salg af hvalpe. Vi
fortsætter med BCK’s opdrætter liste på hjemmesiden.
b) Opdatering af hundeweb 19/10. Lone S har givet nye adgange til alle der
skal have det.
c) Dispensation for kuld. Kuldet er godkendt.
3. Post fra andre
a. Om træning fra Camilla Davidsen: Vi har fået en henvendelse om træning, Lone
kontakter for tilbud om rabat til medlemmer. Så kan hun komme på
hjemmesiden med træningstilbud.
b. Om klubcertifikatdiplomer fra Marianne Jensen: Marianne har spurgt ind til
diplomer for klub udstillings certer, for at kunne få registreret i hundeweb.
Charlotte kontakter Ina for at høre hvordan hun har fået certet registreret før.
c. Vi har modtaget en mail fra Lone Tyrsgaard ang. omkostninger til ekstern
bogholder og lager omkostninger. I referatet fra d. 24/3-15 har bestyrelsen
diskuteret anvendelsen af en ekstern bogholder, da vi forgæves har forsøgt at
finde et nyt kasserer medlem. Bestyrelsen havde fået tilsagn fra et medlem der
gerne ville være kasserer, men vedkommende måtte springe fra inden sidste
generalforsamling. Vedr. lagerplads henvises til pkt. 10.
4. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg (Christina) Intet
b. Agilityudvalg (Dorthe) Intet
c. Avlsudvalg (Lone) Intet
d. Hyrdehundeudvalg (Bente) Intet
e. Lydighedsudvalg (Christina)
Lone T trækker sig fra december. Lone S sætter en annonce på FB,
hvor vi søger efter nye udvalgsmedlemmer. Se pkt. 7
f. Udstillingsudvalg (Charlotte) Intet
g. Rallyudvalg (Christina) Intet
h. HTMudvalg (Charlotte)
Emmy og Helle trækker sig fra nytår. Lone sætter en annonce på FB,
hvor vi søger efter nye udvalgsmedlemmer. Se pkt. 7.
i. Lokaludvalg (Lone) Intet
j. Hjemmeside (Christina) Intet
5. Regnskab: Er ikke bogført, da det ikke er oprettet endnu. Charlotte S skal lige ha’ div.
adgange. Vi køber et abonnement hos economics, så vi har online adgang til bogføring
der varetages eksternt. 100kr pr. mdr. Hvis der er nogle medlemmer der har lyst til at
melde sig til kassererposten i bestyrelsen, er I meget velkomne. Indtil da anvendes
ekstern bogfører, der står for regnskab og udbetaling af udlæg. Bente (kasserer), vil
foretage vedligeholdelsen af vores medlemskartotek, hvorfor spørgsmål herom
selvfølgelig skal rettes til Bente. Bente vil ligeledes stå for medlemslister til fx vores

blad o. lign. Kun Bente og Charlotte Sejberg (herefter CS) fra CS Bogføring har adgang
til banken, da kun 2 personer kan have adgang. Alle bankudbetalinger varetages som
udgangspunkt af CS. Al kontakt til CS foregår som udgangspunkt gennem Charlotte
(næstformand) Afholdte udlæg, km godtgørelser o. lign. mailes som hidtil til Charlotte,
som vil sørge for videre sendelse til CS. Udlæggene vil blive udbetalt en gang
månedligt, med deadline den 15. i hver måned. Større acontobeløb kan udbetales med
kortere varsel. Stævneafregninger sker i henhold til vedhæftede NYE skabelon, der
udfyldes af hvert udvalg i god tiden inden prøven (senest en uge inden afholdelsen).
Skabelonen sendes til Charlotte, som igen videresender til CS. CS sender
dommer/hjælper afregning direkte til dommer/hjælper pr. mail senest dagen inden den
pågældende prøve. Udbetaling sker mandagen efter prøven. Der findes en række drop
down menuer i vedhæftede Excel ark, fx celle B7. Hvis denne funktion ikke virker i
jeres Word version vil jeg meget gerne vide det. Tilbagebetaling af stævnegebyrer o.
lign. mailes ligeledes til Charlotte, som vil videresende til CS. Fakturaer til betaling
mailes som hidtil til Charlotte, der vil videresende til CS.
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Klubmesterskabet 2015: Vi prøver at arrangere fællesspisning lørdag aften for alle
medlemmer. Buffet fra 18-20 i cafeteriet i Sorøhallen. Tilmelding via hjemmesiden
nødvendig, Bente modtager tilmeldingerne. Pris pr. medlem eks. 50kr. Dommer,
sekretærer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer spiser gratis med.
Klubmesterskab 2016: Lone har haft tæt kontakt med feddet, hvor vi kan have alle
discipliner på et område. Vi er i gang med forhandlinger om en fair pris for leje af
området.
Fremtidige stævner: Vi er bekymrede for februar stævnet, samt fremtidige stævner,
hvis der ikke melder sig nogle til udvalgsposterne. Efter bestyrelsesmødet er der
kommet tre nye Lydigheds- og to nye HTM-udvalgsmedlemmer. LP udvalget består nu
af Marianne Jensen, Lene Dyrner og Lena Mortensen. HTM udvalget består nu af
Jahanna Allanach, Anja Christiansen og Sonja Ordell Johannessen.
Wifi. Til November stævnet er udstillingen i Sorøhallen og der er Wifi. Der er indkøbt
mobilt bredbånd fra 3 som back up, hvis wifi ikke er en mulighed.
Eventuelt
a. Opbevaring af udstyr. Pt. Betaler vi for lagerplads i Ringsted. Dette er en
midlertidig løsning og vi arbejder på at finde et andet gratis sted til klubbens ting.
Efter møder, har Mette og Søren Jensen tilbudt at klubbens ting, kan opbevares
hos dem i Ringsted.
b. Vi har fået et CVR nr. da banken har krævet at vi er reg. som frivillig forening.
Nr. er: 37150525
c. I BCK bladet er de reklame annoncer taget ud, der ikke er betalt for.
d. Vi er blevet kontaktet af et vinimportfirma, Shadows Run, som vi før har
reklameret for. De har fået ny importør.
e. Vi har fået en mail vedrørende regler får årets BCK hyrdehund hund. Mailen er
sendt videre til hyrdeudvalget for besvarelse.

