Referat fra bestyrelsesmøde i Middelfart d. 11. november 2018
Til stede: Michael Stagebo, Susanne Dammann, Lise Jensen, Trine Hinsby Lund, Dorethe Aagaard og
suppleant Marianne Baden.
1.

Godkendelse af referat fra 26. august 2018.
Referat underskrevet.

2.

Indkommet korrespondance:

•

Mail fra koordinator om kontaktudvalg Sjælland. Maibritt Nielsen ønsker at udtræde af udvalget. Bestyrelsen
takker Maibritt for det store arbejde hun har gjort i Kontaktudvalget Sjælland.
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at træde ind i udvalget.

•

Mail om en ny dommer for chow chow.
Tak for forslaget. Tager forslaget med ved planlægning af udstillinger 2020.
Forslag til dommere til DCCK-udstillinger ønskes fra medlemmerne.

•

Mail med spørgsmål om Bornholm-udstillingen 2019 samt planlægning af årsafslutningen 2019.

•

I år var der 17 tilmeldte til Bornholm – næsten det samme som andre steder i landet.
Vedr. Bornholm: Molslinjen har starten sejllads med fordelagtige priser. Udstillingen i Norge i 2019 afholdes 2
dage før årsafslutningen og er ikke en Nordisk Vinder udstilling som i år (afholdes dagen før årsafslutningen i år).
Sædvanligvis er tilmeldingsantallet lavt i Norge. Det er uhyre svært at finde udstillingsdatoer som passer alle og
pt. tages der kun hensyn til Verdenshunde-udstillinger, Europa-udstillinger samt den italienske klubudstilling, da
disse udstillinger sædvanligvis tiltrækker mange danske udstillere og har et højt tilmeldingsantal.

•

Mail fra medlem om fejlagtig HD- og AD-status på parrings- og hvalpelisten (telefonisk svar): Hanhunden skulle
angiveligt have HD- og AD-resultat fra Litauen, men da resultatet ikke er overført til hanhundens stambog, er
resultatet ikke officielt. Opdrætteren oplyste, at hun ved anmeldelse af parring, havde taget HD- og AD-resultat
fra hjemmesiden, hvor hanhundens resultater fremgår.
Birgit Dammann fra Sundhedsudvalget blev kontaktet og hun anførte, at oplysninger til parrings- og hvalpelisten
afgives på tro og love af opdrætteren. Af hensyn til fremtidige fejl bedes Hundeweb tjekket inden fejlagtige
oplysninger offentliggøres på parrings- og hvalpelisten. Hjemmesiden v. Stine Hjelme blev efterfølgende kontaktet
og fik de fejlagtige oplysninger fjernet.

•
•

Mail fra DKK med information om de muligheder, der netop er lanceret og er blevet tilgængelige på hundeweb.
Mail fra John Vøhlert d. 8 . oktober 2018 om medlemssystem.
Det lyder interessant. Hvad koster det. Hvem bruger systemet? Der tages kontakt til klubber der bruger
systemet. Marianne Baden tager kontakt for at høre, hvordan det virker.
Mail fra et medlem om Post Nord.
Mailen er blevet behandlet og endnu engang tages kontakt til Post Nord for at få tingene bragt i orden.
Michael kontakter afsender og sætter ham ind i problematikken.

•

•

Mail fra DKK om justering af udstillingsgebyr 2019 mm
Se www.dkk.dk

•

Mail fra DKK om loppesæson.
Loppesæsonen er i gang.

3.

Økonomi ved kassereren
Fremsender materiale sidst i november.

4.

Forvarsel GF 2019:
Dato – Sted – Forplejning – Dagsorden – Dirigent.
31. marts kl. 11.00 i Vemmelev-Hallen, Skolegade 2, 4241 Vemmelev.
Lise Jensen tager sig af forplejning - priser mm i bladet.
På valg er:
Trine Hinsby Lund - modtager ikke genvalg.
Lise Jensen - modtager ikke genvalg.
Dorethe Aagaard - modtager ikke genvalg.

5.

Udstillinger 2018:
Kirke-Hyllinge 08.09.2018: Forløb planmæssigt, hyggeligt sted og god stemning.
Aars 15.09.2018: Forløb planmæssigt og dommeren roste efterfølgende arrangementet.
Middelfart 17.11.2018: Hvem gør hvad og mangler der noget. Lise Jensen er blevet kontaktet om infomateriale
til Lillebælts-Hallen – er på plads.
Udstillinger 2019:
Alt er på plads.

6.

Udvalg
Kontaktudvalg Sjælland: Bestyrelsen søger medlemmer som vil starte udvalget op igen. Kontakt formanden hvis
du er interesseret.
Kontaktudvalg Fyn/Jylland: Ringtræning 10.11.2018 + Juleskue 01.12.2018.

7.

DCCK’s pointsystem 2019:
Klubvinder (kun DCCK-udstillinger):
Periode: Kalenderåret
Kåringen sker ved årsafslutningen
Tællende udstillinger uændret 5
Årets chow chow:
Ændres fra 8 til 6 tællende udstillinger
Bedste Avlshund ændres til 4 tællende udstillinger
Bedstehan/tæve ændres til 6 tællende udstillinger

8.

Klubjuniorcertifikater: Der kræves 3 certifikater.

9.

Michael Stagebo og Dorethe Aagaard deltog på DKK’s Askov-træf 29.-30. sept. 2018 (emner: udstillingsledelse,
konflikthåndtering og nye aktiviteter). Afbud fra Trine H. Lund grundet sygdom.
Har orienteret bestyrelsen om kurset

10. Henvendelse fra SU d. 17. oktober 2018 om fejl i datoer på parringsdato/fødselsdato.
Tilsyneladende er der byttet om på tæver og opdrætteren har orienteret webmaster, som har rettet fejlen.
Vedrørende hvalpeoplysning:
Vi vil gerne have at hvalpeoplysninger bliver tjekket fremover.
Sundhedsudvalget bør tjekke om oplysningerne er korrekte.
Hvalpeoplysninger sendes til sundhedsudvalg som så videresender
til hjemmesiden/webmaster.
Webmaster skal have oplysninger fra sundhedsudvalget.
11. Næste møde 27. januar 2019
Referent: Dorethe Aagaard

