Dansk Hovawart Klub
Indkaldelse til bestyrelsesmøde fredag d. 1. juli 2016 kl. 18.15
Mødested:

Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens.

Deltagere:

Peter Mortensen, Andreas Petersen, Laila Eriksson, Steen Larsen

Afbud:

Niels Møller Christensen, Lotte Nielsen, Claus Harding Hansen, Pia Skovmose,
Katharina Gaca,

Dagsorden:
Pkt. 1

Opfølgning fra sidste møde
a) Opdatering og indsendelse af vedtagne vedtægtsændringer til DKK
Vedtægter indsendt til DKK. Svar retur at vi skal være opmærksom på, at de der er valgt i
2016 er valgt for 2 år.
Muligheden er, at hele bestyrelsen går af i 2017, og ny bestyrelse vælges efter de nye
vedtægter.
Tages op januar 2017.
b) temadag om avlsarbejde og avlskåring eller andet (pkt. 4)
Katharina står som kontaktperson, ikke til stede
Tages op på næste møde
c) Uddeling af pokal/udnævnelse til eks. lydighed eller andet (pkt. 4)
Laila gennemgik udsendte materiale.
Snak om pointsystem og om det kan skabe interesse hos medlemmerne.
Til næste blad laves en artikel, om at klubben vil forsøge at kåre årets hund ud fra
præstationer på træningspladsen, udstillinger eller andet hundearbejde. Medlemmerne
opfordres til at sende resultater og billeder ind til Laila, som samler alle informationer.
Ref. Godkendt.

Pkt. 2

Hvordan kan klubben hjælpe opdrættere nu og fremad, for at få kontakt til nye
hvalpekøbere.
Hvordan kan hvalpepakkerne gøres mere informativ over for opdrættere og kommende
købere.
Der ændres ikke ved de tidligere beslutninger om ekstra formidling af hvalpe via klubbens
hjemmeside eller via Facebook.
Søgning på Google.dk (”hovawarthvalpe”) henviser som 1. prioritet til klubbens hjemmeside.

Pkt. 3

Udstilling i Roskilde. Opdatering og evt. uddeling af arbejdsopgaver.
Klubben får plads ved indgangen, en bedre placering end i 2015.
Der er kommet henvendelse fra Store Hestedag, om klubben vil have en specialklubstand.
Det vil være en god mulighed for at lave reklame for racen og en god mulighed for
opdrættere at gøre opmærksom på hvalpe i DHK.
Ud fra udmelding fra sidste møde, så bestiller vi en stand.
Pia har ved sidste møde givet tilsagn om at ville passe standen.
Der opsættes fotostand og der vil være mulighed for at få lidt materiale om klubben. Der
laves henvisning til udstilling.
Peter følger op på arrangementet med Vibeke og uddeler evt. arbejdsopgaver.

Pkt. 4

Arbejdsfordeling vedr. mentalbeskrivelsesarrangementer i DHK
* opbevaring af baner
* Vedligeholdelse (reparationer, vask af dragter og klude)
I Jylland bliver banen stående hos Andreas.
På Sjælland skal der findes en person, som kan have MB bane stående. Som er det dd,
afholdes der ikke udvidet MB, så disse materialer skal ikke transporteres.
Der laves en annonce i bladet/hjemmeside/FB, hvor der efterlyses en person, som kan have
banen stående, lave evt. reparationer og stå for transport til de 2 arrangementer på
Sjælland.

Pkt. 5

Prisfastsættelse af deltagergebyr til mentalbeskrivelser.
DKK har hævet administrationsgebyr med kr. 75, gældende fra juni 2016.
Skal prisen for deltagelse justeres i forhold til prisstigning i DKK
Ekstra udgift i 2016 – 16 deltagere i Toftlund á 75, = 1200
Der skrives til DKK og gøres opmærksom på, at DHK ikke forstår en prisjustering mit i året.
Peter sender udkast til brev.
Klubben betaler for ekstraudgiften i 2016, men prisen for deltagelse hæves i 2017.

Pkt. 6

Økonomi
Regnskab udsendt til alle
Regnskab gennemgået og taget til efterretning

Pkt. 7

DKK skal gennemgå og revidere den nuværende BSI liste (Breed Specific Instructions).
E-Mail udsendt til jer alle d. 20. juni/svar fra Katharina.
Vi afventer svar fra Sascha og vender tilbage

Pkt. 8

Fællesmøde:
Evt. emner sendes til Steen.
Mødet afholdes 13. november

Pkt. 9

Orientering:
Kort orientering omk. fortsat samarbejde mellem DHK og DRK.
Der afholdes møde 18. juli mellem DHK og DRK
Laila orienterede om henvendelse fra Inge Jacobsen, om opdatering af materiale til nye
opdrættere og hvalpekøbere. Laila snakker med Inge om det videre forløb.
Snak omkr. Udsendelse af skemaer til opdrættere.
Det skal tages op, om der kan etableres en aftale mellem AU og opdrætter, så det er en del
af aftalen, at opdrættere i forbindelse med avlsrådgivning, forpligter sig til at videresende
oplysninger om hvalpe/hvalpekøbere til klubben/KU.

Pkt. 10

Eventuelt:
Laila vil gerne hjælpe med at opdatere hjemmeside med billeder o.lign.

Næste møde er fredag d. 26. august 2016.
Mødested: Johan Rantzaus vej 17, Assens

