Referat HB-møde tirsdag d. 13.6. 2017 kl. 17.00
på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby
Til stede: Peter M. Larsen (PML), Linda Milton (LM), Vivi Gilsager (VG), Lena Pichler (LP), Alexander
Scheppan (AS), Tina Nørgaard (TN) og Karin Christiansen (KC)
Dagsorden:
1. Orientering ved formanden
2. Diverse mails (indberetninger, skrivelse til advokat,)
3. Nyt fra It-udvalg
4. VM og Jubilæum
5. Gældende Bestemmelser
6. Nyt fra Avlsrådet
7. Nyt fra Brugshunderådet
8. Nyt fra Lovudvalget
9. Nyt fra Ungdomsudvalget
10. Regnskab
11. Punkter til næste møde.
12. Eventuelt

ad 1. PML bød velkommen
ad 2. Orientering om diverse kredssager. Der er ekstraordinære generalforsamlinger i nogle
kredse.
Skrivelse til advokat er sendt tidligere på ugen.
Henvendelse om kontingentnedsættelse til fleksjobbere. PML svarer, at ønsket ikke kan
imødekommes.
Henvendelse fra medlem af lovudvalget ,som ønsker at udtræde. Drøftelse af arbejdsområder. AS
sender svar. Indberetning af en avlsvejleder ved to arrangementer. PML skriver til vedkommende
og beder om dennes version.
Indberetninger ved skue. Dårlig opførsel er uacceptabelt. Det er dommerens ansvar, men det er
dommeren og ringpersonalet, der skal tilse, at der reageres på dårlig opførsel og usportslig
optræden i ringen. Reglerne herfor er beskrevet i DKK's Udstillingsreglement s. 15
"Opførsel

Fjernelse af en udstillet hund eller udeblivelse, mens udstillingen er åben, al utilbørlig kritik af en
dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone eller
anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmiering samt
eventuelt bortvisning fra udstillingen. Det er endvidere ikke tilladt offentligt (f.eks. på internettet, i
sociale medier, m.v.) at udtale sig krænkende om en dommer eller åbenlyst kritisere dommerens
bedømmelse. Afgørelser herom træffes af udstillingsledelsen. Udstillingsledelsen kan indberette
hændelsen til DKK, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet
eller skal videregives til disciplinærnævnet til behandling i henhold til DKK’s love. På udstillinger
arrangeret af specialklubber, skal en eventuel indberetning ske til specialklubbens bestyrelse, som
derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen betragtes som afsluttet, eller om den skal
videresendes til DKK med en indstilling om behandling i DKK’s disciplinærnævn.
Klager
Eventuelle klager skal rettes til udstillingsledelsen på udstillingsdagen. Skriftlige klager skal
ledsages af et klagegebyr på kr. 500,-, som tilbagebetales til klageren, såfremt denne får medhold i
sin klage. Får klageren ikke medhold i klagen, tilfalder gebyret den arrangerende klub.
Udstillingsledelsens afgørelse kan indbringes for den arrangerende klubs bestyrelse. Klager
modtaget senere end på udstillingsdagen behandles ikke"
Der sendes svar til vidnerne, og de implicerede i sagen tildeles en advarsel.
3. Nyt fra it-udvalg:
Det er forbavsende få, der har registreret deres mailadresser i systemet.
Det er et problem i forhold til kontakten til vores medlemmer samt opkrævning af
kontingent. Telefonnummer og e-mail adresser på personer under Ledelse og Tillidsposter på
hjemmesiden, tages også fra medlemssystemet - så har man ikke registreret sine oplysninger på
medlemssiden, kan det være rigtig svært at komme i kontakt med de rette personer.
Vi indfører e-mail opkrævning i efteråret 2017 og har man ikke registreret sin e-mail adresse, vil
man stadig få sin opkrævning med posten, men den vil blive pålagt et gebyr – ligesom det er
normalt i det danske erhvervsliv.
Kredsene opfordres endnu engang til at tage fat i medlemmerne for at få dem til at registrere sig.
Se bilag.
LP har været i kontakt med Caniva vedr. ting på skuesiden, der skal rettes til.
Vi har fået lavet katalogudtræk, så det fremover er lettere at lave kataloger til
udstillingsarrangementer.
4. WUSV VM og jubilæum. VM bliver i uge 40 og alt er på plads. Heinz Gerdes kommer herop og
besigtiger stadion. VM- udvalget holder møde i Randers snarest muligt.
PML har været i kontakt med Royal Canin. VM-Logo er under udarbejdelse.
5. Gældende bestemmelser.
BHR og Avlsrådet har sendt rettelser til godkendelse, der ikke er blevet lagt på.

AS opdaterer hurtigst muligt.
6. Nyt fra Avlsrådet
PML og VG kommer og hjælper med at styre slagets gang ved mod og kampdrift, samt hjælper
Jeanne Rafn med opdrætsklasser og afkomsgrupper.
Næste møde i midten af juli inden HAS.
Generel drøftelse om dårlig opførsel og usportslig optræden på skuer, og der var enighed om, at
der skal slås ned på dette.
Avlsrådet tager problemet med i Avlsrådet samt til drøftelse på dommermødet.
Det er vigtigt, der tages fat om problemerne, så det er en positiv oplevelse for alle medlemmer at
deltage i klubbens arrangementer.
Ved Pinseskuet nægtede de tyske dommere at måle 9-12 mdr. hvalpe.
Der meldes tilbage til kredsen, at der i Danmark dømmes efter danske regler.
Avlsrådet arbejder videre med at lave en skrivelse til udenlandske dommere, så de er bekendt
med de danske regler inden.
7. Nyt fra Brugshunderådet
Om lørdagen d. 24.6. er der Workshop. Der er pt. tilmeldt 29 deltagere fra 14 kredse.
Dagen efter mødes BHR og laver opfølgning på lørdagens ideer og input.
Det er er planen, at ideerne efterfølgende afprøves i nogle kredse i nogle måneder, og så følges
der op på resultaterne.
8 Nyt fra lovudvalget. Som nyt medlem af lovudvalget indtræder Irene Thygesen.
9. Nyt fra UUV. Der er tilmeldt 26 til Ungdomslejren i år.
10. Regnskab
LM har efterhånden fået adgang til det hele. Har fået bilagene fra sekretariatet.
Vi forventer at få 40.000 kr. tilbage fra udbytteskat.
11. Punkter til næste møde d. 20.9.2017: VM og Jubilæumsskue, WUSV - hjemmeside.
12. Eventuelt : Generel drøftelse af sekretariatsfunktionen.
Referent
Karin Christiansen

