Agerskov d. 4.12.2016

Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 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), Lise Drudgaard (LD), Karin
Christiansen (KC)

Dagsorden:

1. Siden sidst
2. Diverse mails og kredssager
3. 100-års jubilæum og VM 2018.
4. Regnskab 2016.
5. Nyt fra IT-udvalget
 Præsentation af nyt medlemssystem
 Status hjemmesiden
6. Nyt fra Lovudvalget v. AS
 Facebook
7. Nyt fra Avlsrådet
8. Nyt fra BHR
 Forsikringer
9. Repræsentantskabsmødet 2017
 Beretninger
 Valgene:
På valg er LP, BA og PM
Valg af suppleanter til Avlsråds- og Brugshunderådsformand samt til HB
Indkomne forslag fra HB.
10. Nyt fra Ungdomsudvalget
 Ungdomskreds
 Junior DM

 Nordisk samarbejde på Ungdomslejren
11. Eventuelt

Ad 1. Positivt formandsmøde.
Bladet: Redaktøren har været meget udfordret med bladet denne gang. Der har været store
problemer med, at stof ikke er indleveret til tiden. Endvidere er der ofte mangel på stof, så
medlemmerne opfordres til at komme med indlæg til bladet.
Ad 2. HB har modtaget ansøgning om ny kreds på Sjælland. BA tilskriver nabokredsene, om de kan
gå ind for oprettelse af ny kreds.
PM har fået henvendelse fra kreds 37 vedr. problemer i kredsen. KC kontakter kredsen vedr.
ekstraordinær generalforsamling.
FU har fået henvendelse fra kr. 84, men problemet er løst.
Kreds 19 har klaget over gebyr for aflysning af kredsens skue og hvalpeshow. HB fastholder
beslutningen.
Ad 3. VG og PM har været til møde med Visit Randers, som er meget positive.
Der laves et indlæg til bladet om, at booking af værelser mm. går gennem Visit Randers.
PM og PML har haft møde med diverse sponsorer.
VG forelagde bilag med budget for VM, og redegjorde for hvilke ting, der skal sættes i gang nu.
Brochurer, stand, merchandise mm.
VG og PML indkalder styregruppen til møde i starten af det nye år.
Jubilæumsting: TN undersøger priser på nøgleringe.
Prisen på stande drøftet. I Meppen kostede en stand 1000 - 1500 Euro - alt efter størrelse.
Jubilæumsskue: Muligheder og dommerbesætning drøftet.
Der laves fælles diplom til begge arrangementer.
Ad 4. Regnskab. Klubben betaler fremover kontingent til DKK for HB medlemmer.
Kvittering sendes til LD, som refunderer beløbet.
Ad 5. Ny hjemmeside og tilmeldingssystem bliv forevist og gennemgået.
Hvalpe- og salgsannoncer koster 100 kr. inkl. billede.
AK systemet. Tina har lavet nyt AK-bevis, som bliver digitalt, og også udsendes digitalt.
Tilmelding til avlskåringer sker også via Caniva .
Det er Schæferhundeklubbens database.

Drøftelse af nyt medlemssystem. TN gennemgik tilbud fra Mobillos. Der er mange fordele, og
klubben kan bl.a. spare over 20.000 kr. årligt, ved at girokort udsendes på mail. Medlemmer kan
gå direkte ind på hjemmesiden og betale kontingentet.
HB besluttede indkøbe nyt medlemssystem ved Mobillos.
PML kontakter straks Mobillos, som sætter i værk hurtigst muligt.
Vedr. det gamle medlemssystem:
Kredsene får besked på at udskrive deres medlemslister og generalforsamlingslister inden nytår.
LD tager en kopi af listerne.
Ad 6. Lovudvalget holder møde først i det nye år. Det er planen at gennemgå gældende
bestemmelser og lovene.
Udvalget gennemgår og tilretter de indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet, så de kan
behandles.
Facebook: Drøftelse af spørgsmål og debat på klubbens Facebook-side.
Procedure fremover: KC svarer spørgsmålsstilleren, at henvendelsen er modtaget og
vedkommende vil modtage svar af rette vedkommende senere.
ad 7. Avlsrådet: HAS og LD skuer er på plads. Der mangler kun at blive udsendt AK-beviser fra
kåringen i Køge d. 22.10.16. Avlrådet har rykket dommer og sekretær.
Fremover laves to resultatlister til kåring. En med hunde, hvor deres DNA er godkendt, og med
dem uden godkendelse.
Pr 1.1.2017 kan der ikke ændres i tilmeldingen til, hvilken AK man ønsker at stille i .
Når man tilmelder sin hund, kan der ikke ændres i tilmeldingen på dagen.
Ungdomsseminar har været afholdt d. 3.12. Det var primært etik og moral, der var på
programmet. Næste samling er på Sjælland i slutningen af januar.
Avlsrådets arbejde i lovene - herunder drøftelse af avlsvejlederfunktionen.
Resultathæfter: HB godkendte, at der fremover ikke bruges resultathæfter til skuer.
Træder i kraft pr. 1.1.2017
Sekretærer indkaldes til efteruddannelse
Ad 8: BHR:
Forsikringer: Klubben har en arbejdsskadeforsikring, der dækker klubbens medlemmer.
Det undersøges, om forsikringen dækker til og fra hjem. (BA)
BA har efterfølgende oplyst, at forsikringen ikke dækker til og fra hjemmet.

Af og til er hunde til prøve, hvor hundeføreren ikke er medlem, men har oplyst et gammelt
medlemsnummer. Kredsene skal tjekke medlemsnummeret ved prøver.

Hvis ikke prøveresultater er indsendt senest 14 dage efter en prøve, pålægges et ekstra
gebyr til kredsen på 25 kr. pr. hund.
Prøveanmeldelse: Fra 1.1. 2017 oprettes prøven i Caniva.
LD tjekker oplysningerne og godkender. Der udsendes snarest muligt vejledning til alle
kredse vedrørende prøveanmeldelse Caniva.
LD retter til i Gældende Bestemmelser.
IPO3 -DM: Aftalen er på plads i Svogerslev Boldklub.
SPH-DM: Der er ingen SPH- udtagelser i 2017.
For udtagelse til SPH-2 DM, kræves 3 beståede SPH-2 prøver, aflagt i 3 forskellige kredse i
Schæferhundeklubben, for 3 forskellige danske dommere. (rettet d. 3.1.2017, KC)
DKK fællesmøde: Det nye program er sat i bero. Et af formålene er, at det skal være lettere at
bestå en IPO1 prøve.
Hvert land er bedt om at komme med input til, hvordan det kan gøres.
Ad 9. Input til beretningen sendes til PM og KC, som retter til og sætter op.
Følgende er på valg: Landsformand Poul Meineche, kasserer Bent Andersen, avlsrådsformand Lena
Pichler, HB-suppleanter Tina Nørgaard og Alexander Scheppan
Derudover skal vælges supplanter for hhv. BHR- og AR-formand
Skabelonen, der sidste år blev udarbejdet ved opstilling til tillidsposter, bruges.
LD lægger den på hjemmesiden.
ad 10. UUV
Ungdomskreds: HB kunne ikke gå ind for et forslag om at lave en ren ungdomskreds, hvor
kontingentet skulle gå til ungdomsarbejdet, da mange kredse så ikke kan få tilskud fra
kommunerne.
Er der penge til overs i UUV kan der søges om, at få midler afsat til specifikke opgaver i året efter.
Junior DM: UUV påtænker igen at afholde Junior DM.
Datoen bliver lørdag d. 30.0.2017 i en fynsk kreds. Dommer: Erik Ahrends
Nordisk samarbejde på Ungdomslejren: Der inviteres 4 ungdomsmedlemmer fra Norge, Sverige og
Tyskland, samt en leder fra hvert land til at deltage på Ungdomslejren i 2017.
ad 11. Eventuelt.
PM undersøger hvordan DKK stiller sig i forhold til schæferhunde, der er registrerede i RSV 2000.

Vedr. sygdommen DM: Schæferhundeklubben tilskriver DKK, at vi godkender, at resultaterne
offentliggøres.
AS har fået svar fra DGI vedr. medlemskab og rundsender til HB.
Kommende HB-møder 2017:
 HB-møde 27.2. 2017
 HB-møde d. 19.4. 2017
 HB-møde d. 21.6. 2017
Referent
Karin Christiansen

