Referat af stormøde i Border Collie Klubben, den 10. januar 2016 i Solrød hos DKK.
Tilstede var:
Bestyrelse:
Lone Sommer,
Charlotte B. Christoffersen,
Bente Flint Jensen og
Dorthe Kiærulff (referent)
Agilityudvalg:
Susanne Therkildsen
Hyrdeudvalg:
Lone Börger
HTM og Rally udvalg:
Johanna Allanach
Lydighedsudvalg:
Marianne Jensen, Lene Dyrner og Lena Mortensen
Udstillingsudvalg:
Inge Lise Ussing og Felicia Olsen
Klubbladsudvalg:
Ikke repræsenteret.
Avlsudvalg:
Erik Ussing

1. Servering af kaffe, te og hjemmebragt kage
2. Formanden orienterer
Formanden orienterede kort om baggrunden for mødet, og ønskede at gå hurtigt i gang med
bordet rundt, da de store ting fra bestyrelsen som Klubmesterskab havde sit eget punkt.
3. Bordet rundt med årets gang og nyt fra de forskellige udvalg
a. Agilityudvalg
Susanne orienterede om, at klubttræning efterhånden har svære kård, da det ikke trækker på
samme måde længere. Det er derfor sværere at få besat alle pladser, og fremmødet er generelt
dårligt. Dette til trods for, at man har efterkommet ønsker som færre på holdene og længere
tid.
Sommertræningen havde været positiv, men her var det også muligt at tilmelde fra uge til uge.
Udbud af agilitytræning i Jylland er pt. skrinlagt.
Færdighedsprøver, hvor der løbes en kendt bane igennem. Det har vist sig at være sjovere end
først forventet. Det kan også bruges som en slags intro til konkurrencer.
Der er pt. ca. 80 medlemmer i VAS, og 12-14 instruktører. Der er flere aktive instruktører om
sommeren.
Der er planlagt et stævne til februar, og forventeligt kommer der også et til oktober.

b. Hyrdeudvalg
Lone orienterede om, at hyrdetitler kan registreres direkte ved DKK.
Der var lidt snak om aktiviteter, herunder hvorvidt BCK skulle reklamere for træningssteder.
Lone opfordrede til, at man skulle henvende sig, hvis man havde specielle ønsker for kurser,
træning eller m.m. Eller blev der henvist til FB gruppen, hvor der er mange gode informationer
at hente.
Såfremt der er tilslutning, kan der evt. planlægges på aktiviteter hen mod Klubmesterskabet
2016.
Et forslag kunne være, at BCK udbød instinktest, da der generelt altid er stor tilslutning til disse.
c. HTM udvalg
Johanna orienterede om, at det nye HTM udvalg endnu ikke havde haft første møde, hvorfor
der ikke var informationer herfra.
d. Rallyudvalg
Johanna orienterede om, at der er planlagt stævne i februar, et på Samsø i oktober og et i
november (Sorø). Og selvfølgelig bliver der også aktivitet i f.m. Klubmesterskabet.
e. Lydighedsudvalg
Marianne orienterede om, at da udvalget var helt nyt og endnu ikke havde holdt deres første
møde, så havde de ca. 1.000 spørgsmål.
Første aktivitet er prøve i februar, hvorfor de ønskede at vide, hvad man plejer at gøre, og
hvem, der gør hvad. Der blev i muligt omfang orienteret, således at Lydhedsudvalget var lidt
bedre klædt på til deres kommende møde.
f. Udstillingsudvalg
Felicia orienterede om, udvalgets planlagte udstillinger i 2016. Der mangler dog fortsat datoer
for november udstillingen.
Der blev talt om forskellige modeller for, at der også kunne tilbydes udstillinger i Jylland
og/eller på Fyn. Udvalget vil meget gerne kunne tilbyde dette, men det er endnu ikke lykkedes
at finde den rigtige model for dette, da vi jo helst skal gøre dette i samarbejde med DKK eller en
anden specialklub. Udvalget arbejder videre.
g. Klubbladsudvalget
Klubbladet var ikke repræsenteret, hvorfor det var formanden, som orienterede her. Da det er
ønsket, at der kommer indhold i bladet, og ikke kun resultater fra udstillinger m.m., så var
bestyrelsens forslag, at der forud for aktiviteter blev ”prikket” til et medlem for at høre, om
denne kunnen lokkes til at skrive et indlæg til bladet. Der var godt tilslutning til dette, og der
blev valgt et antal ”prikkere”, der fremadrettet skal søge at hjælpe med at få artikler med i
bladet.
Endvidere var der et ønske om, at Stafettet blev genoplivet. Felicia blev valgt til stafetbestyrer,
så vi har styr på, at den holdes i live.
h. Avlsudvalget
Erik og Lone orienterede fra avlsudvalget, hvor der pt. ikke sker så meget. Der arbjedes med
oprettelsen af en OCD-liste på nettet, der dog pt. afventer besked fra DKK om det er muligt at
bruge oplysninger fra Hundeweb.
Omkring FCI/ISDS overførsler fra udlandet, så er der tvivl om DKK praksis på området – eller
managel på samme.

i.

Webmaster
Der har været skift af webmaster, som er gået fra Lone til Christina. Dette skrift er gået rigtig
flot. Det blev pointeret, at man skal huske at sende både til bladet og til webmaster, så vi får de
rigtige oplysninger på nettet.
j. Øvrige
Intet at bemærke.
4. Klubmesterskab 2016
Lone præsenterede tanker og planer – herunder kort for området for klubmesterskabet 2016. Det
er nu planen, at dette afholdes hos Anne Egede i Frederikssund, da hun har plads til alle aktiviteter.
Der er dog fortsat udestående omkring agility, da weekenden er den samme, hvor der er de sidste
2 konkurrencer, der kan give kvalifikationspoint til DM.
5. De øvrige konkurrencer/prøver i løbet af året
a. Nedsættelse af aktivitetsudvalg?
Forslaget blev skudt ned, da der ikke blev vurderet at være et behov for dette.
b. Hundeweb åbning af tilmelding/registrering og dommernavne
Det er vigtigt, at aktiviteter er synlige i Hundeweb, således at der kan planlægges på dem –
også inden der åbnes for tilmeldingen.
6. Eventuelt
Listen til stævneafvikling blev gennemgået og suppleret med flere aktiviteter. Det er planen, at
dette er et dynamisk dokument, der skal udvikles i takt med klubbens aktiviteter, så det på sigt kan
bruges som et drejebog/checkliste for et stævne og vi dermed husker alle delaktiviteter.
Afregningsskemaet blev gennemgået. Det er vigtigt, at dette anvendes ved afregning, da vi dermed
får de rigtige oplysninger, og afregningen kan ske hurtigt.
Både listen til stævneafvikling og afregningsskemaet ligger på FB gruppen.

