BCK Bestyrelsesmøde d. 31. august 2010
Tilstede: Hanne, Helle, Pia, Erik og Emmy
Referat: Emmy
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.
Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Erik Ussing
Næstformand: Pia Bergenholtz
Kasserer: Hanne Skaarup
Sekretær: Helle Larssen
Medlem: Emmy M. Simonsen
Kontaktpersoner til udvalgene blev fordelt som følger:
Emmy: Udstillings-, HTM- og rallyudvalgene
Pia: Blad-, LP- og Hyrdeudvalgene
Erik: Agility-, avls- og lokaludvalgene samt hjemmesiden.
Post fra DKK
Der er kommet ændringer i retningslinjerne for mentaltests, således at de tager hensyn til hundeloven á 1.
juli 2010. Hvis der deltager eksemplarer af de 13 forbudte racer på testen, skal testen afholdes på et privat
og forsvarligt indhegnet område, således at testen på lovlig vis kan afholdes uden at hunden er i line og er
iført mundkurv.
Post fra andre
Der er ikke modtaget noget post fra andre
Evaluering af klubmesterskabet 2010
Vi havde brug for 2 telte mere end klubben ejer, så Erik måtte låne sit eget telt ud og derudover skaffe
endnu et telt. Vi indkøber 2 telte mere inden næste arrangement med flere aktiviteter.
Helle foreslog, at vi undersøger om vi kan skrive udstillings- og LP kritikker elektronisk. Hun kontakter DKK
for at finde ud af, om det er muligt.
Det fungerede rigtig fint med de to ekstra toiletter, som var sat op uden for klubhuset.
Der var ikke så mange aktiviteter på pladsen om søndagen. Når bestyrelsen og udvalgene mødes til
stormøde i oktober, taler vi med udvalgene om hvordan vi kan forbedre dette til fremtidige
klubmesterskaber.
Arrangementet gav et underskud på mellem 10.000 og 11.000 kr. Vi havde budgetteret med et underskud
på -11.500, så vi har holdt budgettet.

Alt i alt var det et rigtig hyggeligt arrangement med en god stemning både i løbet af dagen og ved middagen
om aftenen.
Udvalgene
Bladudvalget
Der er deadline til bladet d. 1. september. Bestyrelsen har sendt det ind som vi skal sørge for, at de får og
Mette Hein har sendt referatet fra generalforsamlingen til bladudvalget. Referatet er godkendt af
generalforsamlingens dirigent.
Udstillingsudvalget
Felicia Céline Olsen vil gerne starte ringtræning op. Det er vi rigtig glade for og når tid og sted foreligger,
annonceres det op klubbens hjemmeside.
Marianne Jensen har tilbudt at holde regnskab med point i konkurrencen om Årets Udstillingshund. Det
tager vi meget gerne imod og glæder os over, at hjemmesiden fremover vil være meget mere up to date på
dette område.
På generalforsamlingen blev der udtrykt undren over, at man skal have en udstillingspræmiering på
hunden, for at afkom kan komme på DKKs hvalpeliste, når der ellers ikke er præmieringskrav for racen.
Emmy kontakter DKK og undersøger hvad forklaringen er.
Hydrehundeudvalget:
Der er kommet en række foreslag til som mulige medlemmer af et hyrdehundeudvalg. Erik og Pia taler med
de foreslåede kandidater og samler derefter det nye hyrdehundeudvalg til et møde, så vi kan hjælpe dem i
gang på en fornuftig måde.
Klubbens hyrdehunde bane står nu hos Helle Larssen, men den skal videre til det nye hyrdehundeudvalg,
når det er nedsat.
Efter generalforsamlingen afleverede en generalforsamlingsdeltager en seddel til Hanne, med 7 navne på
personer der ønskede at melde sig ud af klubben i sympati med det afgåede hyrdehundeudvalg. En af de 7
var ikke medlem af klubben, men de øvrige 6 har modtaget et brev med bekræftelse på at de er udmeldte.
Hanne oplyser, at navnene på listen hverken inkluderede medlemmer af det afgåede udvalg eller det
medlem, der afleverede listen til hende.
For at undgå, at et udvalg og bestyrelsen i den grad går skævt af hinanden fremover, vil vi ved stormødet i
oktober tale med udvalgene om, hvordan vi fremover skal strukturere samarbejdet, så vi kan sikre en
optimal kommunikation og forståelse for hinandens synspunkter.
HTM
Der er vanskeligheder i forbindelse med at få hundeweb til at fungerer mht. tilmelding af HTM. Ved oktober
konkurrence skal man tilmelde til de officielle og de uofficielle klasser på to forskellige måder og desuden
skal man finde en tredje online formular for at sende sine musikvalg ind. Der skal findes en bedre løsning på
det snarest. Emmy og Helle er på sagen og mails sendes CC til Hanne, så hun er orienteret og evt. kan træde
hjælpende til.
Hjemmesiden
Hjemmesiden har fået nyt layout og den er ved at få en gennemgribende oprydning og opdatering.

Fremover lægges referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden.
Vi vil gerne have ryddet op på listen over opdrættere, da der står rigtig mange opdrættere på listen, der
aldrig eller meget sjældent har hvalpe. Lone og Erik finder i samarbejde ud af, hvordan dette bedst gøres.
Lydighed
BCK tilbyder ikke hvalpetræning/motivation nogen steder i landet, så hvis vi får henvendelser med ønske
om træning, må vi henvise til DKKs kredse.
Økonomi
Regnskabet er lige gennemgået på generalforsamlingen og der er pt. ikke noget at tilføje.
Evt.
Vi undersøger muligheden for at lave et 2-dags indendørs arrangement i februar.

