Bestyrelsesmøde 14/8-2017 i
Border Collie Klubben
Referat:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift på referatet (sendes til Mette)
Referat godkendt – intet at bemærke.

2.

Post fra DKK
Rallyreglerne er nu lavet om, der skal ved DM udtagelsesprøver skal være plads til ca. 90
hunde. Men er kort efter rettet tilbage til de 45 hunde, man ser dog gerne 90.
Ved Årets Hund skal der stadig være 90 hunde dette gælder fra 1.1.2018
Besked om forskellige udstillingsdommere, men dette er ikke relevant for BCK.

3

Post fra andre
Opgradering af hjemmesiden. Bestyrelsen takker nej til vedkommende på nuværende
tidspunkt.

4

Nyt fra udvalgene

a.

Bladudvalg (Mette)
Udvalget er på standby.

b.

Agilityudvalg (Malene)
Super gode arealer for agility ved klubmesterskabet. Godt arrangement i Roskilde.
Der var tilmeldt 85 hunde ved agilitystævnet.

c.

Avlsudvalg (John)
Fungerer fint. Har været en enkelt sag vedr. manglende HD fotografering, dette er dog bragt i
orden og BCK har sagt ja til dispensation.
d. Hyrdehundeudvalg (Bente)
Intet at bemærke. Åsa fortsætter

Lydighedsudvalg (Mette)
Mette lufter muligheder for afholdelse af DM i Rally og Lydighed på Roskildes arealer.
Roskilde har sagt ja, til vores mulighed for benyttelse af arealerne for dette arrangement.

e.

Udstillingsudvalg (Mette)
3 udstillinger tilbage i år. Den ene er i Jylland. Der vil fremadrettet ikke blive arrangeret
udstillinger på Fyn og Jylland.

f.

Rallyudvalg ()
Alf har meldt sig til hjælper i rally.
Rallyudvalget er ophørt, idet der ingen udvalgsmedlemmer er pt. Trods opråb via Facebook
og hjemmeside er det ikke lykkedes at finde nye kræfter. Seneste prøver er afholdt af
bestyrelsesmedlemmer.
g.

HTMudvalg (Bente)
Intet at bemærke. Klubmesterskab er afholdt

h.

Lokaludvalg (John)
Bornholm fungerer fint.

i.

Hjemmeside (Malene)
Intet at bemærke, den skal piftes op. Malene er i gang med en god omgang oprydning og
fransk vask og strygning.

j.

Regnskab
Regnskab er gennemgået i bestyrelsen. Dommere skal aflønnes for billigste rejseform
fremadrettet. Der er afskrevet på lager, præmier og rosetter i år (kr. 9531,00).
Dette vil ligeledes blive gjort til næste år. Bente meddeler, at hvis ikke det lykkedes at finde
en ny kasserer ved generalforsamlingen, og det 5. bestyrelsesmedlem trækker sig fra
bestyrelsesarbejdet.

3.

Fremtidige stævner.
Vi har et LP og rallystævne i Sorø i december. Det bliver vores eget stævne begge dage, DKK
er ude af det. Lørdag vil der være kl 1 og 2 stævne og rallyprøver. Søndag er lydighedsstævne
med DM kvalifikation. Begge dage er med de samme dommere.
Dette bliver Mettes sidste, uden hjælp. Hallen er booket til stævne i marts 2018. Denne
booking vil blive annulleret, hvis ikke der dukker nye kræfter op.

4.

Formandens beretning, til orientering for bestyrelsen
Beretningen skal offentliggøres på hjemmeside samt Facebook med et kraftigt opråb til vore
medlemmer. Pt er vi 2 bestyrelsesmedlemmer.

5.

Eventuelt.
…

