Dansk Hovawart Klub
Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Fredag d. 10. april 2015 kl. 18.15
Mødested: Sø Søby, Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens
Deltagere:

Peter Mortensen, Michael Ravn, Niels Møller Christensen, Pia Skovmose, Lotte Jensen, Steen
Larsen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Claus Harding Hansen

Afbud: sendes pr. mail til hele bestyrelsen senest d. 9. april 2015
Pkt. 1

Konstituering af bestyrelsen:

Næstformand
Udvalg:
 Udstilling,
 Kåringsudvalg,
 Avlsudvalg,
 Brugshundeudvalg,
 Redaktionen/blad,
 Racerepræsentanter,
 PR-udvalg,
 Tovholderfunktion til de udvalg/kontakter, som ikke er repræsenteret
i bestyrelsen.
 Webmaster – nyhedsansvarlig

Pkt. 2
Pkt. 3

Pkt. 5

Pkt. 5

Pkt. 6

Peter
Peter og Pia
Michael og Lotte
”Steen”
Steen, Lotte, Peter
Claus og Steen
?
?
?/Steen
Glenn/????

Opgaver:
 Fremadrettet planlægning af aktiviteter,
PR for de enkelte arrangementer
 Udsendelse af UR afstemning vedr. nye vedtægter
 Kommunikation mellem bestyrelse, udvalg, medlemmer

Opfølgning på generalforsamlingen
 Hvad kan vi gøre fremadrettet for at få større deltagelse
Kommende aktiviteter/orientering om planlægning:
a) Udstilling i Fredericia d. 30. maj og Roskilde 8. september
b) Mentalbeskrivelser på Sjælland og Jylland
c) Prøver på Fyn
e) Weekend arrangementer
Økonomi:
 Regnskab fra 1/1 frem til ¼ vedhæftet
 Øget udgifter i forhold til budget til IHF møde pga. transport
Orientering.
 Behandling af klage fra medlem vedr. mentalbeskrivelse.
 Hvalpe i Danmark – hvad kan/skal klubben gøre for at hjælpe med
annoncering/øge interessen hos kommende hvalpekøbere
Evt.

Hvem gør hvad
Ny dommer og
dato

10.000/11500
Michael

Pkt. 1

Konstituering af bestyrelsen:
Kasserer Niels Møller Christensen

Næstformand

Peter

Udvalg:


Udstillingsudvalg: Pia, (Peter)

Peter tager kontakt med Vibeke omk. september udstilling
Pia kontakter Vibeke omk. den kommende udstilling i maj
Pia undersøger, om der er medlemmer som gerne vil være med i
planlægning/afvikling af udstillinger fremover.

Opgaver.









Udstilling maj
Udstilling september, Store Hestedag.
Her skal der laves en aftale om plads, dag, entre aftale eks. 2
fribilletter pr. hund, evt. børn fri.
Kåringsudvalg,
Michael og Lotte. Er i fuld gang.
Avlsudvalg
Steen er kontakt til udvalget
Brugshundeudvalg:
Steen
Redaktionen:
Steen og Claus HH
Racerepræsentanter
Andreas
PR-udvalg,
Andreas
Webmaster – nyhedsansvarlig
Glenn
Steen indsætter ind til videre artikler og så arbejdes der hurtigt på,
at de enkelte udvalg selv sørge for at sætte info ind på
hjemmesiden.
Steen kontakter Glenn for at give adgang til bestyrelse/udvalg

Opgaver:
 Fremadrettet planlægning af aktiviteter PR for de enkelte arrangementer.
De enkelte udvalg arbejder PR for arrangementer – både til
hjemmeside og blad
Hvalpepakker:
Brev til opdrætter og samtidig få tilbagemelding om hvem der har
købt hund.
Hvad skal en hvalpepakke indeholde?:
Velkomstfolder + de nye hvalpekøbere tilbydes en gratis
bedømmelse i hvalpeklasse til førstkommende udstilling.
Info brev til opdrættere, med oplysninger om hvad klubben tilbyder.
Andreas udarbejder et forslag til infobrev.
Omk. brug af FB, så bruger klubben ikke siden til direkte info eller
reklame, men kun informere (godbidder), at der er nyheder på
hjemmesiden.
 Udsendelse af UR afstemning vedr. nye vedtægter
Skal udsendes til alle medlemmer. Der skal ilægges info om
urafstemningen, en stemmeseddel og en svarkuvert.
Samtidig en opfordring til hver enkelt sender mailadresse til
bestyrelsen.
Michael udarbejder brev og rundsender det til bestyrelse inden
udsendelse.
Deadline for udsendelse er 1. maj

Alle

Andreas

Michael

Alle



Pkt. 2

Kommunikation mellem bestyrelse, udvalg, medlemmer
Vigtigt at der føres en saglig debat og at alle henvendelser altid
besvares seriøst og konstruktivt.
Opfølgning på generalforsamlingen
 Hvad kan vi gøre fremadrettet for at få større deltagelse
Forslag:
A) arrangement, eks. fællestræning inden generalforsamling.
B) weekendarrangement med generalforsamling som afslutning
Punktet tages op på de næste møder.

Pkt. 3

Kommende aktiviteter/orientering om planlægning:
a) Udstilling i Fredericia d. 30. maj og Roskilde 8. september
Se ovenfor.

Tages op næste
møde.
Pia og Peter

b) Mentalbeskrivelser på Sjælland og Jylland
2. maj er alle pladser optaget. Alt er klart.
29. august kuldfremstilling er der 7 + 2 på venteliste.
Der er 3 pladser til hovawart dd.
3. oktober DKK MB, der er 3 tilmeldt og til d. 4. er der tilmeldt til
den udvidede mentalbeskrivelse.
Det er Michael der styre tilmeldingslister og kontakten til deltagerne.
Klubben har tilmeldt 2 til uddannelsen som beskrivere. MR havde kontakt
med flere, som fik tilbuddet, men som sagde nej.
Sarah Nielsen og Andreas Petersen er tilmeldt
20. marts på kursus i DKK omkr. Registreringsprogram. Udbyttet var ikke så
stort. Hovedparten af tiden blev brugt til udstillingssystemet.
Omk. tilmelding til mentalbeskrivelser, så bibeholdes system, hvor tilmelding
foregår via hjemmesiden og MR registre alle tilmeldinger.
c) Prøver på Fyn
Der afholdes prøve d. 5. juni på Fyn. Ny dommer
e) Weekend arrangementer
Til sidste træningsarrangement på Sjælland, var der frameldinger dagen før
arrangementet. Der deltog ingen hovawarter.
* Forslag om lave en form for træningsseminar eller opvisning i forbindelse
med udstilling i Roskilde. Tages op på næste møde
* Arrangere en træningsdag med udgangspunkt i f.eks. lær at gå spor – skal
henvende sig bredt.
Pkt. 5

Næste møde
Næste møde

Økonomi:
 Regnskab fra 1/1 frem til ¼ vedhæftet
Taget til efterretning.
Niels er endnu ikke godkendt af bank som kasserer.
Niels får overdraget regnskabet i denne weekend.
 Øget udgifter i forhold til budget til IHF møde pga. transport
Budgettal for IHF møde hæves fra kr. 7000 til 11500.
Deltagere på mødet er Sascha B. Henriksen, Vibeke Stengaard og
Steen Larsen.
Snak omk. kørselsbidrag nu og fremover.
Tages om på næste møde. Er det den rigtige takst, skal den være
mindre, så den kun dækker de faktiske udgifter.
Kasserer følger udviklingen i forbrug af kørselsudgifter og melder
tilbage.

Næste møde

Pkt. 5

Orientering.
 Behandling af klage fra medlem vedr. mentalbeskrivelse.
Michael orienterede om klage vedr. bedømmelse til beskrivelse i
oktober 2014.


Hvalpe i Danmark – hvad kan/skal klubben gøre for at hjælpe med
annoncering/øge interessen hos kommende hvalpekøbere.
Snak omk. hvilken effekt det ville have, at annoncere/gøre mere
opmærksom på hvalpe på klubbens hjemmeside.

Pkt. 6

Evt.

Reklame for Sten Søndergaards bog

Der laves en omtale af bogen i næste blad. Der afventes en tilbagemelding
fra Steen Søndergaard.

Billeder til DKK:

Claus opfordres til at finde de egnede billeder, hvor der lægges vægt på flg. :
Vise de 3 farver,
vise at hunden kan bruges uden synlig ”galskab”.
Vise hvalpe (nuttede billeder).
Steen kontakter Claus
Pkt. 7

Mødekalender:
D. 19. juni – hos Michael Ravn
D. 25. september hos Steen
D. 22. november (fællesmøde) kl 10.00
D. 15. januar 2016 hos Lotte
D. 6. marts 2016 – i Odense kl. 12.00 med frokost

Steen

