Bestyrelsesmøde 23/3-2017 i
Border Collie Klubben
Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift på referatet (sendes til Mette)
2. Post fra DKK
- Der er modtaget diverse mails fra DKK der er udsendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
3. Post fra andre

4. Nyt fra udvalg
a. Bladudvalg (Mette)
Bladet skulle udkomme til marts. Der har været besluttet 2 online blade. Det første online blad
gøres klar.
b. Agilityudvalg (Mette)
Mette tager kontakt til Susanne Therkeelsen og giver svar vedr. de fremsendte spørgsmål til
klubmesterskabet i Roskilde.
c. Avlsudvalg (John)
Intet nyt. Der er endnu ikke modtaget svar på de forslag der er indsendt til DKK.
Bestyrelsen ønsker at avlsudvalget kigger på klubbens restriktioner ifht ED og OCD, da der
opleves flere og flere tilfælde i racen.
d. Hyrdehundeudvalg (Bente)
Intet nyt. Lone Börger er stoppet i udvalget, og Åsa Eriksson har overtaget pladsen. Hun vil
undersøge om der er fortsat interesse fra medlemmers side til afholdelse af aktiviteter.
e. Lydighedsudvalg (Mette)
Der er pt ikke noget udvalg. Bestyrelsen har afholdt prøver som bestyrelsen ikke fortsætter med
efter 2017.
I DKK reglement står skrevet , at der skal uddeles en ærespræmie på dagen, ved en evt
champion. Da der ikke var en ærespræmie på LP prøven der blev afholdt den ? Marts.
Dette drøftes snere i dagsorden.
Det nyligt afholdte LP-arrangement var første gang der blev benyttet elektronisk pointstyring.
Tidsplanen blev overholdt, prøverne forløb rigtig godt!
f.

Udstillingsudvalg (Mette)
Der afholdes klubesterskab sammen med resten af border collie klubben. Ellers er det
samarbejdsudstillinger hele året. Der er lavet et fælles logo til samarbejdsudvalget for Britiske
hyrdehunde og det vil være i dette regi, der laves udstillinger fremover.

Vi mangler at få returneret vandrepokal fra sidste års vinder til ”Årets Tæve”.
Der blev afholdt udstilling på Fyn med størst deltagelse fra Sjælland. Det forventes ikke at der
afholdes flere udstillinger på Fyn/Jylland (udover Spøttrup i november).
g. Rallyudvalg ()
Der er bestilt rally-dommer til klubmesterskabet og kun for egen race.
I øvrigt mangler klubben et rally-udvalg, da Johanna har valgt at trække sig, til fordel for Nose
Work udvalg. Johanna påtænker at arrangere 3 nose work prøver.
h. HTMudvalg (Bente)
Intet nyt.
i.

Lokaludvalg (John)
Intet nyt.

j.

Hjemmeside (Malene)
Intet nyt.

5. Regnskab
De sidste ting bliver bogført inden påske.
Bente forventer ikke at være her efter generalforsamlingen i Border collie klubben.
Regnskab ifht stævnerne forventes overskud i LP og Rally.
6. Evaluering på rally og LP 2017
7. Fremtidige stævner.
Klubmesterskab 22.-23. juli i Roskilde
Om lørdagen er der rally (Der er bestilt dommer, kun egen race), dobbeludstilling og vi håber der kan
afholdes agility (åben for alle racer) begge dage.
Søndag er der LP (3 dommere er bestilt) alle racer.
1. weekend i december
Dobb. Rallyprøve LP kl. 1 og kl. 2 stævne (lørdag)
LP prøver med DM udtagelse (søndag)
8. Optimering af blad.
Der vil fremover blive 2 online blade og 2 fysiske blade. Online bladet vil kunne læses fra hjemmesiden.
Beslutning er taget på baggrund af den høje porto-udgift.
Der efterlyses materiale, input til klubbens blad og der mangler medlemmer til blad-udvalget.
9. Eventuelt.
Ærespræmier
Bestyrelsen mener det skal være ens for alle sportsgrene.

