Referat HB-møde onsdag d. 20.9. 2017 kl. 17.00
på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby
Til stede: Peter M. Larsen (PML), Vivi Gilsager (VG), Lena Pichler (LP), Tina Nørgaard (TN), Ole
Sarbæk (OS), Lise Drudgaard (LD) og Karin Christiansen (KC)
Afbud: Linda Milton (LM)

Dagsorden:
1. Orientering ved formanden
2. Fortrolighedserklæring
3. Diverse mails
4. HAS 2018
5. Nyt fra It-udvalg
6. VM og Jubilæum
7. Gældende Bestemmelser
8. Bladet og eventuel digitalisering
9. Restriktioner / nye regler for deltagelse i HAS, kåringer, udtagelser
10. Møde med DKK, SU-møde - deltagelse og dagsorden
11. Arrangementsplanen 2018
12. Nyt fra Avlsrådet
13. Nyt fra Brugshunderådet
14. Nyt fra Ungdomsudvalget
15. Regnskab / økonomi
16. RSV 2000
17. Punkter til næste møde
18. Eventuelt

Ad 1. PML bød velkommen.
PML har deltaget til reception i DKK vedr. Jørgen Hindses 75 års fødselsdag og 40 års jubilæum
som formand.
Vi har modtaget forslag til mødedato med DKK, men PML kontakter DKK for ny dato, da vi ikke kan
den pågældende dato.
Kredssag med medlem i kreds 84. Den nye kredsbestyrelse i kreds 84 går imod DKK's afgørelse, og
vi støtter kredsen.

Herefter fik OS ordet, og han fremlagde sine forventninger til arbejdet i HB.
Ad 2.
Fortrolighedserklæring blev fremlagt og underskrevet af alle i HB.
Ad 3. Diverse mails
Klage over medlem. Vedkommende rykkes for svar. Hvis han ikke svarer trods rykker, tildeles
vedkommende en advarsel.
Ad 4. HAS.
Der er hele 3 ansøgninger til HAS 2018 på Sjælland.
LP rundsender ansøgningerne til HB, som så beslutter, hvem der skal have HAS 2018.
Kontrakt med den arrangerende kreds udarbejdes af LP, hvorefter FU godkender.
Ad 5. Nyt fra IT udvalget
Tina Nørgaard, Peter M. Larsen og Vivi Gilsager har aftalt møde med Caniva i Tilburg (uge 40).
Formålet med mødet er at afklare om Caniva, vil levere den endelige løsning til klubben.
TN hjælper stadig kredse med udtræk af katalog til skuer.
Caniva glemmer at orientere os om nye tiltag.
Medlemssystemet: Det kniber stadig med e-mail registrering af medlemmer.
OS stillede spørgsmål til Caniva, som han fik svar på.
TN lægger alle Schæferhundeklubbens prøveresultater ind DKK's Hundeweb.
Ad 6. VM og jubilæum.
2017 i Tilburg. Der er styr på stand og transport af merchandiseting.
Bemandingsplan lavet. To gæster fra Visit Randers, Royal Canin og Schæferhundeklubben.
Der var landsholdssamling med Royal Canin d. 19.9. Opførsel og tidsplan gennemgået. Arbejdet
med Jubilæumsskriftet er langt fremme. Der efterlyses kennelannoncer.
KC har rundsendt opfordring til alle kredse samt på Facebook.
Diskussion om formen udsendelse. Alle medlemmer får et. Lægges evt. ud i kredsene.
Arbejdsfordeling til VM 2018 er påbegyndt. . Der er også VM i agility og jubilæumsskue
VG har udarbejdet budget. Der er hensat 360.000 kr.
Kammeratskabsaften udliciteret. Vi får 50 billetter.
Mad og entre er ligeledes outsourcet, men der afregnes beløb til os efter nærmere aftale

VM hjemmesiden er klar inden Tilburg. Afgang til Tilburg er d. 30.9.
Randers by laver hundeevents med fokus på hund løbet af ugen.
Næste VM- møde er d. 14.10.
Ad 7. Gældende bestemmelser (GB)
TN og KC har gennemgået GB og rettet en hel del, men mangler rettelser fra BHR og AR.
Ad 8. Bladet og evt. digitalisering.
Generel drøftelse af bladet. Opsætning og forsendelse er meget bekosteligt.
Ved en evt. digitalisering ønskes årskavalkaden bibeholdt som blad.
Klubben kan spar 200.000 kr. årligt ved digitalisering. Disse kunne evt. bruges på at fastfryse
kontingentet eller/og gratis kurser til kredsene.
Der laves et oplæg til repræsentantskabsmødet. Beslutningen tages af repræsentantskabet.
Medlemmer der fortsat ønsker bladet tilsendt, kan få det mod betaling.
HB arbejder videre med konkret oplæg til repræsentantskabsmødet.
PML og TN laver oplægget.
Ad 9. Restriktioner / nye regler for deltagelse i HAS, kåringer, udtagelser.
Det vil være en kæmpe fordel, at alle adgangsgivende prøver til kåringer, DM mm. skal tages i
Schæferhundeklubben.
VG og LP laver oplæg til DKK.
Der kræves ikke længere medlemskab for at 4-6 og 6-9 mdr. hvalpe kan deltage til HAS og LDskuer.
Ad 10. Møde med DKK' s FU
Emner til dagsorden: Kreds 84- sagen, de beføjelser vi ikke har i forbindelse med disciplinære
problemer, gebyrer for registrering af prøver. (HB finder, at 20 kr. er for meget pr. prøve, når vi
selv laver al arbejdet).
DKK har inviteret os til d. 10.10., men vi er nødt til at finde en ny dato.
Ad 11. Arrangementsplanen 2018.
Procedure godkendt og KC rundsender hurtigst muligt.
Ad 12. Nyt fra Avlsrådet
DKK har underkendt SV i en sag. Hunden er afkåret, men prøverne gælder i Danmark, og den kan
stille til ny dansk avlskåring i Danmark i 2018.
Weekend vedrørende avlsvejledere udsat.

Ad 13. Nyt fra BHR
Den helt store opgave pt., er det kommende WUSV VM i Tilburg fra d. 4. til 8. oktober.
Danmark stiller med fuldt IPO 3 hold, og det er lykkedes at tilmelde en enkelt deltager i Agility.
Alle WUSV 2017-deltagere mødtes d. 19.9.17, dvs. den sidste samling inden turen går til Holland.
Her blev landsholdsdragterne udleveret - i år sponsoreret af Royal Canin, Schæferhundeklubben
og Jysk Trykprøvning. Royal Canin deltog også ved samlingen og udleverede en ”hundepakke” til
deltagerne.
Vi ser forventningsfulde frem mod VM.
Kredsudvalget er nedsat. Det kniber dog med at finde en fælles mødedato, her i det travle efterår.
Den 14. og 15. oktober mødes WUSV med figuranter og VM- udvalg i Randers, ”staldene” og
personerne skal besigtiges.
BHR sender officiel ansøgning til SV om godkendelse af Mikkel Kruse, Hanne Boe, Michael
Brandenhoff, Morten Jensen, Henrik Hjort, Knud Rasmussen og Vivi Gilsager som SV dommere.
BHR har tilmeldt 14 sporhundeekvipager til DKK IPO SPH DM d. 14. og 15. oktober 2017 i kreds 46
Køge.
Deltagergebyret på IPO3-udtagelser hæves til 475 kr. og gebyret til IPO3-DM til 550 kr. (Begge
dele er inkl. 25 kr. til dommeruddannelse).
Ved diskvalifikation pga. dårlig opførsel, kan vedkommende fremover udelukkes fra landsholdet.
Der kommer nyt prøveprogram i 2019.
Der indkaldes til dommermøde efter jul, hvor programmet drøftes.

Ad 14. Nyt fra UUV
Udvalget ansøger HB om at overføre et beløb til næste år. Dette godkendes hermed. Nærmere
aftales med LM.
Der er 6 deltagere til Junior DM d. 30.9.
Der afholdes Ungdomsweekend i kreds 2 d. 27. - 29.10.
Ad 15. Regnskabet for første halvår af 2017 ser pænt ud.
Ad 16. RSV 2000. RSV2000
OS mente, at Schæferhundeklubben (SHK) havde anlagt et negativt forhold til RSV2000 og at SHK

burde betragte RSV2000 på lige fod med fx. DCH og PH.
Det blev påpeget, at der er en meget stor forskel. DCH og PH er anerkendte af DKK som
specielforeninger, hvorimod RSV2000 i Danmark ikke er en godkendt specialforening.
Skulle RSV2000 en dag opnå stor en tilslutning, at DKK er tvunget (grundet deres love) at
godkende RSV2000, vil SHK bevare et anstrengt forhold til RSV2000, da den er en konkurrerende
klub ved det, den har sine egne prøver, stambøger, kåringsregler mm.
LP nævnte problematikken omkring stambogsførte RSV2000 hunde, som omregistreres til dansk
reg. nr. og ifølge DKK, skal betragtes på lige fod med dansk registrerede schæferhunde og have
mulighed for avlskåring i SHK. AVR har ikke mulighed for at kontrollere bagud i stamtavlerne, og
ved derfor ikke om kravene er overholdt.
Ad 17. Punkter til næste møde d. 29.11.
Regnskab, beretninger, VM, forslag , repræsentantskabsmødet d. 18.3.2018
Opfølgning af punkt 9, mødet med DKK.

Ad 18. Eventuelt
Arbejdsopgaver til OS: Lovudvalget.
Når TN og KC er færdige med GB overgår arbejdet med disse til OS.
Lovudvalget består herefter af Ole Sarbæk, Christina Skovgaard Lehmann og Irene Thygesen
LP og KC refererede kort fra WUSV-mødet i Ulm.
Referat fra mødet lægges på hjemmesiden, når det fremsendes.
Referent
Karin Christiansen

