Referat for HB-møde mandag d. 27. februar 2017 kl. 17.00
på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby
Til stede: Poul Meineche (PM), Peter M. Larsen (PML), Bent Andersen (BA), Linda Milton (LM), Vivi
Gilsager (VG), Lena Pichler (LP), Tina Nørgaard (TN), Alexander Scheppan (AS), Karin Christiansen
(KC), Lise Drudgaard (LD)

Dagsorden:
1. Diverse mails
2. Kredsgeneralforsamlinger
3. Indkomne forslag
4. Kandidater til klubbens ledelse
5. Repræsentantskabsmødet - løst og fast
6. Caniva
7. Medlemssystemet
8. Eventuelt
Ad 1. Diverse mails:
Vedr. Facebook, så skal klubbens Facebook-side ikke bruges til at skræmme nye medlemmer væk
med hårde meningsudvekslinger og diskussioner. Alle får svar på spørgsmål ved at henvende sig
direkte til HB pr. mail gennem sekretariatet, e-mail: sekretariat@schaeferhund.dk.
Desværre stiller nogle "spørgsmål" kun for at lave ballade eller for egen vindings skyld, og trådene
udvikler sig til skade for Schæferhundeklubben udad til.
Opslag vurderes, der sendes bekræftelse på modtagelse til afsender, hvorefter vedkommende vil
få svar snarest muligt. Er opslaget af almen interesse offentliggøres det.
Dette blot en forklaring på, hvorfor vi ikke ønsker at gå ind i en diskussion på FB.
Kredssag: Der er indhentet udtalelser fra alle parter i sagen, men det løser ikke problemet.
PML sender svar til Rottweilerklubben.
Kredssag: Et medlem har anket Schæferhundeklubbens afgørelse til DKK. HB støtter kredsen.
Kreds 46 tilsendes regning for aflyst skue.

Ad 2. Status efter kredsgeneralforsamlinger drøftet. Der er flere kredse, der endnu ikke har
indsendt deres oplysninger efter generalforsamlingerne.
BA har haft et kredsregnskab til gennemsyn, og det er nu returneret.
Der laves en liste med jubilarer til bladet.
Ad 3. Indkomne forslag
Fordele og ulemper ved de indsendte ændringer drøftet.
KC retter et forslag til, så det står som forslag til såvel love som kredsvedtægter.
AS kontakter nogle af forslagsstillerne med henblik på tilpasning af forslagene.
AS sender lovforslagene med rettelser til KC, som sætter dem op til offentliggørelse.
Forslag 1: HB er ikke enige om forslaget
Forslag 2: HB går ind for forslaget
Forslag 3: HB går ind for forslaget
Forslag 4: HB går ind for forslaget
Forslag 5: HB går ind for forslaget
Forslag 6: HB går ikke ind for forslaget
Forslag 7: HB går ikke ind for forslaget
Forslag 8: HB går ikke ind for forslaget Rev. 19/3-2017 – HB går ind for forslaget
Forslag 9: HB går ikke ind for forslaget
Ad 4. Kandidater
Formand: Poul Meineche , Ole Sarbæk
Kasserer: Bent Andersen, Linda Milton
Avlsrådsformand: Lena Pichler
Suppleant for AR- formand: Michael Lumby
Suppleant for BHR- formand: Erik Ahrends
HB- medlem: Tina Nørgaard, Henrik Jeberg , Ole Sarbæk
HB-suppleanter: Tina Nørgaard, Alexander Scheppan, Ole Sarbæk
Ad 5. Repræsentantskabsmødet løst og fast
Efter punktet "eventuelt" præsenterer TN det nye medlemssystem for forsamlingen.
Æresmedlemmer: Drøftet og godkendt.
Drøftelse af fordele og ulemper ved digitalisering contra fysisk blad.
Der bør på sigt laves et login til hjemmesiden for medlemmer,
Klubbens fastnettelefon opsiges.

WUSV VM: VG skriver til WUSV med dokumentation for vores ønskede dato. Den er første gang
meddelt dem i august 2015.
Næste møde i VM-udvalget er d. 9.3.
PML har haft møde med Royal Canin om VM.
Nordmænd, svenskere og finner kommer fra RC i VM-ugen.
Krav: RC er eneste fodersponsor til VM
RC sponserer beklædning til hjælpere og VM-holdet, bannere, startnumre, mm, samt et
kontantbeløb.
Vi kan få merchandise gennem RC's leverandør. Under VM står en person i standen med
trykkemaskine, og sælger merchandise.
RC Danmark bemander standen til WUSV VM i Holland, sammen med klubben.
6. Caniva
Der sker forbedringer i systemet hele tiden. Kredsene er blevet bedre til at oprette de forskellige
arrangementer.
Resultatlisten til brug ved brugsprøver er rettet til.
Vi hjælper så godt vi kan, og medlemmerne opfordres til at hjælpe hinanden med at blive oprettet
og tilmelde til prøver, arrangementer og kurser.
7. Medlemssystemet.
Vi arbejder hårdt på at blive færdige med medlemssystemet og forventer at være færdige ultimo
marts måned.
Betalingssystem: Det skal være muligt at betale med flere kort - både Mastercard og Visa.
Ad 8.
DUU har holdt møde. Dommere er udpeget til at uddanne de to aspiranter.
IPO3 DM kører som planlagt.
HB mødes kl. 9.00 inden Repræsentantskabsmødet.
Referent
Karin Christiansen

