Program og dagsorden for samarbejdsmødet onsdag d. 8. februar 2017
på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby
Til stede: Poul Meineche (PM), Peter M. Larsen (PML), Bent Andersen (BA), Vivi Gilsager
(VG), Lena Pichler (LP), Tina Nørgaard (TN), Alexander Scheppan (AS), Karin Christiansen (KC)
Afbud: Linda Milton
Dagsorden:
Kl. 15.00: VM-udvalget mødes (VG, PML og PM)
Kl. 17.00: HB uden suppleanter mødes
Kl. 18.00: Suppleanterne deltager i mødet.
1. Hele ideen med mødet er at få planlagt, hvordan samarbejdet skal køre de næste to år.
2. Repræsentantskabsmødet herunder valg og evt. forslag
3. Kredssager
4. Eventuelt

Referat :
PM forelagde udkast til 100 års jubilæumslogo, som Poul Johnsen har udarbejdet, til
drøftelse. PM rundsender det valgte forslag.
Annoncepriser til jubilæumstidsskriftet drøftet. Der kan tegnes 1/1, ½ eller ¼ side
Jubilæumsdatoen er d. 14.7. 2018
Ad. 1. God og saglig drøftelse om det fremtidige samarbejde.
Bladet og digitalisering. Fordele og ulemper drøftet. Tages op igen på næste møde.
Kandidater til repræsentantskabsmødet drøftet. Husk at indsende kandidatur.
Nyt fra AR:
Ved seneste kåring på Sjælland var en ejer af to hunde ikke medlem af klubben, så hundene
er frataget deres AK og AM.
Det pointeres, at kåringsledere skal tjekke medlemskab inden kåring.
Er en deltager ikke medlem, bliver hunden ikke kåret.

Dommermøde d. 5.4. for aktive dommere.
Drøftelse af RSV2000 hund med DKK nummer. Hunden er far til 2 parringer.
Det pointeres, at RSV2000 hunde ikke kan stille til nogen avlsarrangementer i
Schæferhundeklubben for Danmark.
En forespørgsel fra DKK om dispensation for stambogsføring af et kuld hvalpe.
HB anbefaler, at reglerne overholdes. Vi kan ikke gå ind for dispensation.
I 2014 er 11 af de kårede hunde stadig ikke DNA-testede. Heraf har 4 af dem fået hvalpe.
Fremover fastholdes reglerne.
Vedrørende avlskåring. TN meddelte, at klubben nu råder over en kørende database, som er
klar til at køre hunde ind i ved de første kåringer.
AK-beviser: Vi foreslår, at AK-beskrivelserne fremover lægges ind i Hundeweb. Avlsrådet
kontakter DKK, og SV får også besked herom.
Nyt fra BHR:
Uddannelse:
Grundkurset afskaffes og bliver en del af træneruddannelsen.
Følgende kurser er planlagt i 2017:
Træner modul 4
2 kurser, kropskontrol
Hvalpekursus
2 kurser, Figurant indlæring 1
2 kurser, Nose work
Klikkerkursus
Prøveleder/dommerens bedømmelse
Lydighed/indlæring
2 sporkurser
Træner modul 1
Træner modul 2
Træner modul 3
2 kurser, figurant indlæring 2
Rallykursus
2 sporlæggerkurser
Kurserne fremgår på kalenderen
I 2017 udvikles koncept, kørekort til hund. Et program som består af en række
hverdagstræning. Bestået kursus, belønnes med ”plastikkort”.

DKK IPO 3 DM - Hvem tilmelder schæferhundeklubben?
Schæferhundeklubben tilmelder medlemmer med en schæferhund, som har opnået
udtagelseskravet med prøver i Schæferhundeklubben.
Workshop - ”Kredsene 2025”.
BHR planlægger en workshop, hvor der indbydes et bredt udsnit af kredse (store/små, m.m.)
I fællesskab udvikles et nyt koncept som, efterfølgende afprøves.
DM 2017 Svogerslev Stadion, i samarbejde med kreds 4 12. og 13. maj 2017
Dommerseminar 20. og 21. maj 2017 på Fjeldsted Skovkro. Fokus er Gr. C
Konkurrencer sæsonen 2017/2018
Udtagelser:
28. og 29. oktober 2017
24. og 25. marts 2018
21. og 22. april 2018
DM Randers stadion 11. og 12. maj 2018
VM Randers Stadion Uge 39, 24-30. september 2018
Brugsprøvedommeraspiranter:
Morten Hansen, kreds 4 er godkendt og i gang
Jesper Bach, kreds 76 har været til samtale og er i indledende fase.
Nyt BHR udvalg
Kredsudvalg, opgaver: Klubbens kredse 2025
Koncept kørekort til hund
Nyt prøveprogram
DKK har anbefalet at prøveprogrammet i grove træk bevares, og at de faste træk justeres.

Nyt fra IT- udvalget:
TN arbejder på at få det sidste i orden med medlemssystemet.
Kontingentbetaling, Mobilepay og selve arbejdsgangen drøftet.
Det er muligt at få banner på hjemmesiden. Mere herom efter næste IT-møde.
TN havde forslag til nøgleringe med til godkendelse.
Kredssager: Der er fremkommet ansøgning om oprettelsen af en ny kreds i Nordsjælland,
nabokredsene er blevet hørt, men mener ikke, der er basis for yderligere en kreds i
området.

HB kan ikke godkende ansøgningen. KC sender svar.
Diverse kredssager blev behandlet.
DKK repræsentantskabsmøde d. 18.3. i Odense kongrescenter. PM, BA, AS og KC deltager.
Forslag til udnævnelse af æresmedlemmer drøftet.
Ændring af procedure for kontingentbetaling drøftet. Forslaget går på, at der ikke længere
opkræves løbende, men kun en gang årligt. BA laver oplæg og TN og AS udarbejder
lovforslag herom til næste møde.
VG foreslog taleret til de ansvarlige for deres respektive områder på repræsentantskabsmødet. Fx til udvalgsansvarlige fra AR og BHR. HB anbefaler, at det er op til dirigenten og
repræsentantskabet at beslutte.

referent
Karin Christiansen

