Deltager: John, Mette, Bente og Christina
Afbud: Dorthe
1. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift på referatet. Ok
2. Post fra DKK.
a. DKK er ved at planlægge undervisning i klubsystemet. Det bliver d. 24 september 2016. Prisen
er 500kr pr. deltager. Vi tilbyder de udvalgsmedlemmer, der har et reelt behov, at komme på
dette kursus. Mette deltager fra bestyrelsen og kan dermed fremover bruges som ”livline” hvis
man skal have hjælp til systemerne i Hundeweb.
b. Vi har modtaget en forespørgsel om dispensation ang. en parring. Vi sender videre til
avlsudvalget og hører deres kommentar, inden vi evt. godkender dispensationen.
3. Post fra andre.
a. Vi har fået et tilbud om tryk af Bordercollie bladet fra Nybæk grafisk. Mette kontakter
trykkeriet og sammenligner prisen med vores nuværende udbyder.
b. BCK er inviteret til hundemesse i Brøndbyhallen d. 20-22 Maj. Bestyrelsen har valgt at takke nej
til tilbuddet, da vi ikke mener der er en målgruppe for BCK til messen og den pris vi skal betale
for en stand, kan ikke måle sig med hvad vi kan få ud af at stå derinde i tre dage.
c. John har mailet lidt frem og tilbage med Pia Bergenholtz, der står for hendes egen BC
redningsfond. Vi vil gerne prøve at oprette et samarbejde med pia, så omplaceringshunde også
vil være synlige på BCK’s hjemmeside. John tager kontakt.
4. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg (Mette)
Channie har valgt at stoppe. Mette har meldt at hun gerne vil overtage arbejdet med bladet.
b. Agilityudvalg (Dorthe) Intet nyt
c. Avlsudvalg (John) Intet Nyt
d. Hyrdehundeudvalg (Bente) Intet Nyt
e. Lydighedsudvalg (Christina) Intet Nyt
f. Udstillingsudvalg (Mette)
Udvalget har gang i et samarbejde med Sheltie klubben, Collieklubben og evt. andre
hyrdehundeklubber, for at få flere udstillinger op og kører i hele landet, samarbejdet vil være
en fordel mht. hal leje, dommer honorar og andre udgifter.
John har forespurgt et foderfirma ang. fast sponsor til udstillinger.
g. Rallyudvalg (Christina)
Vi undersøger mulighed for et nyt medlem der kan aflaste/aftage opgaven fra Johanna.
h. HTMudvalg (Bente) Intet Nyt
i. Lokaludvalg (John) Intet Nyt
j. Hjemmeside (Christina) Intet Nyt
5. Regnskab:
Vi er pt. 498 medlemmer. Ved seneste opdatering har vi i bank og kassebeholdning i alt: 147.536,66Kr.
Bente er så småt ved at have styr på bogføringen, så den eksterne bogfører, kan blive lukket helt ned
og tages fra adgang til banken.

6. Klubmesterskab 2016. Det er beklageligt, men af praktiske årsager og mere hensigtsmæssige årsager
ser vi os nød til at holde klubmesterskabet i Sorø på Sorøhundevenners plads. Vi har derfor ikke
mulighed for at samle alle aktiviteter et sted, som ellers har været bestyrelsens ønske. Udfordringen er
givet videre til udvalgene og vi har pt. gang i en dialog om hvordan vi får fordelt de forskellige
discipliner.
7. Fremtidige stævner. November stævnet. Hallerne er booket d. 12 og 13 November. Den store hal med
bænkene og den lille grønne rundbuehal.
8. Eventuelt
a. John kom med et forslag om et reklameskilt med BCK logo. Det skal bruges ved diverse stævner
og arrangementer, så vores logo bliver synligt. John undersøger priser.
b. Mette foreslår at holde klubmesterskabet til Juli måned fra 2017 og fremover, som dengang
der var Bordercollie Classic. Forslaget tages op med udvalgene.
c. Forslag om veste til vores ansvarlige personer ved arrangementer. Så det er nemt/synligt at se
hvem der står for hvad. Mette undersøger sponsorer og priser på tryk.
d. Kaninslæb, forespørgsel om der kan gives champion titel. John prøver at få kontakt til nogle af
de specialklubber, der udbyder konkurrencer i kaninslæb for at høre om mulighed for at kunne
åbne prøver for andre racer.

