Referat af bestyrelsesmøde 10/1-2016 i Border Collie Klubben
Tilstede:
Lone Sommer,
Charlotte B. Christoffersen,
Bente Flint Jensen og
Dorthe Kiærulff (referent)

Afbud fra Christina Berantzino, som ønskes tillykke med brylluppet.

1. Underskrift på sidste referat
I.a.b.
2. Post fra DKK
a. Udstillingsreglement ændret pr. 1. januar 2016
Sendt videre til Udstillingsudvalget.
b. Dommer og ringpersonaleinstruktion 2016
Lagt ud på den fælles gruppe BC News og BC-udvalg, så alle kan se den.
c. Materiale fra DKK om vinterkuld.
Da materialet fylder ret meget, spørger vi DKK, om de lægger det ud på deres hjemmeside, så vi
kan nøjes med at linke til det.
d. Forsikringstilbud fra DKK
Det skal vi selvfølgelig have igen.
3. Post fra andre
a. Erik Ussing: Hvalpeanviser
Der er tydeligt sket en fejl i kommunikationen. Vi glæder os over, at Erik vil fortsætte som
hvalpeanviser.
b. Johanna Allanach: Ekstern kasserer.
Vi kan alle tilslutte os, at det ikke er tilfredsstillende med en ekstern kasserer. Men indtil vi kan
finde en i egne rækker, så er det et nødvendigt onde.
c. Henvendelse fra foderfirma, der gerne vil stille en stand på vores udstilling.
Henvendelsen behandles af udstillingsudvalget.
d. Iben Johnsen: Kaninslæb.
Da BCK ikke er omfattet af den aftale, der er omkring kaninslæb, så kan en border collie ikke
erhverve champion title. Kan der gøres noget ved det. Vi retter henvendelse til DKK og hører
om mulighederne.
e. Henvendelse vedr. udstillinger i Jylland eller på Fyn.
Vi talte forskellige muligheder igennem, og ville lægge disse op til udstillingsudvalget at gå
videre med disse.
4. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg (Christina)
Ønske om 3 blade og evt. en blad på nettet fremover. Dette kan vi ikke umiddelbart, da det vil
kræve en ændring af vedtægterne. Vi kigger næremere på dette i forbindelse med den
kommende revision af vedtægterne.
b. Agilityudvalg (Dorthe)
Ingen bemærkninger.
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c. Avlsudvalg (Lone) , OCD-liste
Ønsker om at oprette en OCD-liste. Pt. mangler der svar fra DKK om vi kan bruge oplysninger
fra Hundeweb.
d. Hyrdehundeudvalg (Bente)
Ingen bemærkninger.
e. Lydighedsudvalg (Christina)
Det er aftalt, at der indkøbes diverse materialer, så vi er klar til de nye LP prøver.
f. Udstillingsudvalg (Charlotte)
Ingen bemærkninger.
g. Rallyudvalg (Christina)
Ingen bemærkninger.
h. HTMudvalg (Charlotte)
Det nye udvalg har ikke hold møde endnu.
i. Lokaludvalg (Lone)
Ingen bemærkninger.
j. Hjemmeside (Christina)
Overdragelsen til ny webmaster er gået rigtig godt.
Regnskab
Vi har endnu ikke fået regnskabet, da det ikke er klar – der udestår fortsat de sidste faktureringer.
Kasserer og formand
Formanden orienterede kort om sin sygdomsperiode.
Klubmesterskab 2016
Det startede så godt, og så var der allivel en del problemer med areal, dato … Agility ikke tilfredse med
valget af weekend, da det ligger sammen med de sidste 2 stævner, hvor der kan erhverves point til
kvalifikation til DM.
Status er nu, at det er aftalt, at vi kan være hos Anne Egede med alle aktiviteter, og hun har får, som vi
kan bruge. Der er også plads til camping. Vi skal dog huske at bestille toiletvogne. Så planlægningen er
igen på rette vej. Der udestår dog fortsat spørgsmålet om agilitydelen.
Generalforsamling 2016
Gennemføres som del af Klubmesterskabet 2016.
Fremtidige stævner, februar og november
Der er planlagt stævner både i februar og november. Datoen i november udestår fortsat til Lone får
adgang til booking systemet. Begge stævner bliver uden agility.
Tjekliste til stævner, aktivitetsudvalg
Checkelisten blev gennemgået.
Evt.
Vi talte om muligheden for at oprette et aktivitetsudvalg, der kunne står for koordinering af aktiviteter.
Ville høre stormødet om interessen for et sådan.

