Referat fra bestyrelsesmøde i Middelfart den 22. april 2018 kl. 9.00
Til stede: Trine Hinsby Lund, Susanne Dammann, Lise Jensen, Dorethe Aagaard, Michael Stagebo
og suppleant Marianne Baden og Charlotte Jensen.
1. Godkendelse af referat fra konstituerende møde efter generalforsamlingen.
Referatet godkendt og underskrevet.
2. Indkommen korrespondance fra DKK:
a) Fra formandsmødet d. 17-03-2018:
Askov træf fra formandsmødet d. 17-03-2018.
Til information Trine H. Lund, Michael Stagebo og Dorethe Aagaard deltager.
b) Fra formandsmødet d. 17-03-2018 - Hundens dag:
Deltager i KBH - Ingen til Århus.
c) Fra formandsmødet d. 17-03-2018 – Registreringstal:
Set og omtalt.
d) Fra formandsmødet d. 17-03-2018 - Behandling af personoplysninger:
Vent til efter 25. maj.
Ro på.
Se computeren igennem og slet det der ikke bruges.
Medlemslister hos Lise.
Tidligere bestyrelsesmedlemmer bedes slette personfølsomme oplysninger.
Trine giver besked
e) Fra formandsmødet d. 17-03-18 - Nyt om udstillinger:
De nye danske championater er i gang.
DCCK’s klubcert går ikke videre. Bedst placerede danske champion med CK får klubcertet.
Dette gælder også for klubjunior- og klubveteran certerne (1. vinder med CK).
f) Fra formandsmødet d. 17-03-18 - Antal registreringer:
I 2017 registreredes 78 hvalpe og 18 importer.
Medlemstal 306.
g) Måling af hunde. Dansk Kennel Klub har endnu ikke modtaget en lovet vejledning fra FCI
omkring ny praksis for måling, hvorfor vi p.t. måler som vi plejer og som fremgår af DKK`s
vejledning på hjemmesiden.
Set. Måler bestilt. Marianne har måske en ekstra.
h) Flåt behandling.
Set.
i) Den nye generation af hundeejere.
Vær opmærksomme på nye udstillere - hjælp hvis I kan.
j) Annoncering i blad fra Dyreklinikken Rungstedvej ApS, Hørsholm.
Ingen gratis annoncer. Susanne skriver tilbage og sender et blad.
Tilbud om at annoncere modbetaling.
k) Ny instruktør uddannelse.
Set.
3. Bestyrelsen.
Uddybes på næste møde.
• Samarbejde i bestyrelsen.
Uddybes på næste møde.
• Arbejdsfordeling.
Uddybes på næste møde.
• Udvikling af klubben.
Uddybes på næste møde.

4. Økonomi.
P.t. OK - uddybes næste gang.
5. Udstillinger.
a) Ny allround-dommer.
Set
b) Værd at vide om udstillingsadministration.
Dommere aftales på bestyrelsesmøde.
To do liste
c) Aftale om udstillinger.
Antal udstillinger i 2019.
6 udstillinger – søndagsudstillinger mest fordelsagtige i forhold til dommertransport.
3 på hver side af broen.
Dommerforslag og datoer næste gang.
Medlemmer opfordres til at komme med dommerforslag på hjemmeside og i bladet.
d) Illustreret standard.
Sættes på hjemmesiden - Trine skriver til Stine.
e) Udstillinger 2018 - er der check på dem.
• 2. juni 2018 Gunnar Nymann.
Har skrevet PM - sendes senere.
Annonce på NetChows.
• 28. juli i Kirke Hyllinge - Dr. György Tesics.
Aflyses - Dorethe skriver.
• 15. september 2018 i Aars - Ineke Zwaartman-Pinster.
Har skrevet.
• 17. november 2018 i Middelfart - Kathleen Ridding.
Har skrevet.
• 8. september 2018 i Roskilde - Mikael Nielsson.
Har skrevet.
• Bornholm.
Evt. deltagelse tages op næste gang.
f) Udstillinger 2019
6. Udvalg.
• Kontaktudvalg Sjælland.
Intet nyt - Se blad.
• Kontaktudvalg Jylland/Fyn.
Healing og ringtræning i bladet.
Sommerskue tilrettelagt - Dato og dommer.
Juleskue - Dato og dommer.
• Bladudvalg.
Annalise Stagebo.
Annonce fra Zoobio - Lise svarer.
• Hjemmeside og Facebook
Stine Hjelme.
• Sundhedsudvalg.
Møde i SU.
Vil gerne holde møde - det er ok – tilbagemelding - hvem???
• Oplysningsudvalg/Scrapbog.

7. Næste møde.
Ikke bestyrelsesmøde og udstilling samme weekend.
Møderne holdes hos Trine.
Næste møde 24. juni 2018.
Foreløbige punkter:
Indkommen korrespondance.
Kommende udstillinger.
8. Eventuelt.
Optryk af love med ændring til DKK.
Ændre lovtekst iht. referat fra generalforsamling - så det kommer med i DKKs love.
§7 parentes fjernes ved næste optryk.
Fanen efterlyses i bladet - Trine skriver.
Referent: Dorethe Aagaard

