DANSK HOVAWART KLUB
Medlem af den internationale Hovawart-Føderation (IHF)

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 16
Mødedato:

Søndag d. 23. oktober 2016

Mødested:

Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens

Deltagere:

Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget, Bestyrelsen

Program:
Mødestart:

09.00 - hvor morgenmaden står på bordet

Frokost

12.00

Afslutning

16.00

Som altid, opfordres alle til samkørsel, for at mindske udgifterne til kørsel

Dagsorden:
1.

Fra kl. 9.30 og 1½ time frem, bruges i de enkelte udvalg, for at samle op på året.

2.

Udstillingsudvalget
a.
Evaluering af 2016
b.
Udstillinger i 2017
c.
Budget ønsker for 2017

3.

Kåringsudvalg
i.
aktiviteter 2017
ii.
afvikling/afholdelse af beskrivelser
iii.
Mentalbeskrivelserne fremover
iv.
gebyr til mentalbeskrivelser 2017
v.
budget kåringsudvalg
vi.
Uddannelse af hvalpetestere

4.

Medlemsudvalget

5.
6.

Redaktionen
Budget 2017
Brugshundeudvalget
a Arrangementer
b budget 2017

7.

IHF 2016/2017

Fællesmøde 2016

Side 1

DANSK HOVAWART KLUB
Medlem af den internationale Hovawart-Føderation (IHF)

8.

Optagelse på hvalpeliste:
Skal reglerne for optagelse på hvalpelisten ændres vedr. AK til begge forældredyr og
hvordan forholder vi os fremover til reglerne omk. hanhunde, som har AK, men som
kommer fra andre lande end DK, D og S, som er de lande vi har godkendt over for DKK.

9.

Andet
En drøftelse af uskrevne regler i bestyrelse og udvalg

Mange hilsner
Steen

Grupper:
•
•
•

Kåringsudvalget
Udstilling og brugshunde
Avlsudvalg

Udstillingsudvalget:

•

Snak om forslag om at deltage i IHF udstillingen i Sverige.
Der kommer 2 slags deltagere, garvede udstillere køre gerne til flere udstillinger, og for dem er det
ikke noget problem med flere udstillinger.
og så er der den anden gruppe, som kommer for at møde de andre i kuld. Denne gruppe vil ikke
tage til Sverige alligevel.
Udstillingsudvalgets holdning er, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at afholde 2 udstillinger i DK,
men at klubben laver en stor indsats for at få flere danske med til Sverige. Klubben kunne eks.
arrangere kordineret transport til Sverige, opsætte reklamebod ect. I Sverige.
Datoer for udstillinger i 2017.
Forårsudstilling i Fredericia: 21. maj 2017
Efterårsudstilling i Roskilde: 2. september (lørdag)
IHF udstilling i Sverige, Lund: 29. september
Der skal laves bedre reklame/salgsarbejde:
Vigtigt at der reklameres på IHF kalender, klubbens hjemmeside, FB, reklame på nabolandenes
hjemmesider.

•

Omk. tilmeldingsprocedure, er der forslag om, at ændre priserne, så efter første tilmeldingsfrist,
kommer der ekstra gebyr på eftertilmelding.
Priserne fastsættes i forhold til DKK’s prisliste.
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•

Omk. selve udstillingsdagen, skal der arbejdes hen imod, at der sker en bedre information om de
enkelte beskrivelser og hvorfor de enkelte hunde får den aktuelle beskrivelse.
F.eks. at de sidste 4 hunde i hver klasse, fortæller dommer til publikum hvad der ligger til grund for
bedømmelsen.
Kunne være, at skulle være en konferencier der gennem dagen holder tilskuer ajourført med
dagen.

•

Budget 2017
Der forventes en øgning af deltagerantal fra 30 – 35 betalende hunde. Der kan komme udgifter i
forbindelse med stor deltagelse af hvalpe, som ikke betaler.
Som udgangspunkt, skal udgifter og indtægter gå i 0.

•

Peter indkøber ny pavillon til reklametelt.

Pkt. 3

MR gennemgik antal deltagere på de afholdte test i 2016.
Der har været stor interesse fra andre racer, og det kunne være en mulighed for at tjene ekstra
til klubben
Der er kommet 6 nye AK i 2016
Der er kommet mere system i afvikling, som gerne skulle gøre arbejdsindsatsen mindre for alle i
udvalget.
Der er ros til arrangementerne, for at der er en god stemning ved arrangementerne.
Der er kommet mere mailkorrespondance i forbindelse med tilmelding, således at deltagerne
orienteres løbende efter tilmelding.
Niels kommer på mailliste til KU, så han kan se hvem der er tilmeldt.
I år er kåringsbesvis blevet udleveret ved dagens afslutning, og det blev modtaget meget
positivt af deltagerne.
Omk. samarbejde med DRK, så var der planlagt træningsweekend, men denne blev aflyst og
udsat til senere.
Bestyrelsen skal finde en løsning på opbevaring og vedligeholdelse (vask og eftersyn) af
testbane på Sjælland.
Der har været afholdt 3 hvalpetest på Sjælland og 1 på Fyn. (Der kommer yderligere 1 i Jylland)
DKK har hævet gebyr med kr. 50 i løbet af 2016.
Gebyret for at deltage i 2017 ændres til flg.:
DKK mentalbeskrivelse stiger til 400/550 (for ikke medlemmer)
Den udvidende mentalbeskrivelse: 650/900 - udvalget anbefaler at prisen fastholdes, for at
motivere til at få taget beskrivelsen.
Budget 2017:
Budgettal skal laves, således at der balance mellem indtægter og udgifter.

Fællesmøde 2016

Side 3

DANSK HOVAWART KLUB
Medlem af den internationale Hovawart-Føderation (IHF)

Hvalpetest:
Det er Joy der ansvarlig i forhold til uddannelse og kontaktperson med DRK.
Der er sket ændringer i DRK og der er kommet ny kontaktperson.
I DRK er kontaktperson Ulla Mogensen.
Der er også snak om, at hele hvalpetesten lægges i DKK regi, men der er forskel.
Aktiviteter i 2017:
Der forventes 39 til DKK MB og 11 hunde til UM.
Det undersøges, om der skal afholdes UM på Fyn i en weekend.
Vedtægter:
I forhold til ændringerne omk. MB skal klubbens vedtægter tilpasset til de nye retningslinier.
Omk. godkendelse af andre landes MB. Her er udvalget holdning, at det skal bringes videre til
IHF, med opfordring om, at IHF udarbejder standardretningslinier.
DKK MB forsøger DKK at gøre til fælles nordisk program.
Der skal være et tættere samarbejde mellem AU og KU.
Samarbejde mellem DHK DRK:
I DRK var der store samarbejdsproblemer, som har medført, at Sten Søndergaard er udtrådt af
DRK.
DHK er indgået i samarbejde med DRK omk. overflytning af UMB til DKK regi.
Der køres et pilotprojekt i DKK, hvor UMB overføres til DKK, med ny skrivning af materialet.
Alle beskrivere indkaldes til møde omk. de fremtidige UMB og uddannelse af beskrivere til UMB.
PKT 4

Medlemsudvalg:
AP har fulgt op på opdateringer om fødte hvalpe i DK.
KU vil gerne have oplysninger om DKK reg.nr. og adresser
AP afleverer blad, velkomstfolder og tilbud til de nye hvalpeejere.
Vigtigt at opdrætter for Exelark til indtastning af oplysninger, som sendes til KU.
Arbejdsfordeling om opgaverne i Medlemsudvalg tages op i bestyrelsen på næste møde.

Pkt 5

Pkt. 6
•

Redaktionen:
Bladet udkommer 4 gange
Budget 2017.
Trykning: 4x3300
Porto: 4x1000
Brugshundeudvalget
Der planlægges 2 prøvedage i 2017, juni/august på Fyn.
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•
•

Fællestræning på Fyn
Der arbejdes på at lave en specialdag, med træning i ruin, spor og rundering.
Der er mulighed på Østfyn og Oksbøl.

Pkt 7

SL orienterede om mødet, hvor der bla. Var en længere snak om, hvordan de enkelte lande
tackle opdrættere, som ikke benytter de enkelte landes AU.
På mødet i 2017, skal DK fortælle om UMB ved en præsentation på ca. 10 min.
Forslag om at involvere Sten Søndergaard i udarbejdelse af videopræsentation af UMB.
IHF mødet afholdes i 2017 i Sverige, Lund

Pkt. 8

Snak om problematikken vedr. optagelse på hvalpelisten.
Susanne pointerede, at det er vanskeligt for udenforstående, at forstå tekst/forkortelser.
Indstilling til bestyrelsen:
•
•

Pkt. 9

at regler for optagelse på hvalpeliste kan ske, når AU har godkendt parringen.
Vigtigt at der ikke laves regler, som ikke kan efterleves.

Uskrevne regler i bestyrelse og udvalg
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejde en forretningsorden for bestyrelse og udvalg.
Vigtigt at diskussioner internt, forbliver internt.
Klubben har ingen sanktionsmuligheder over for overtrædelser.
Udvalgsmedlemmer må ikke viderebringe opnået viden til 3. part.
Vigtigt at orientere om hvilke forventninger DHK har til den enkelte.
Når AU anbefaler en parring, skal AU give besked til både han og hun ejer.
Hvilke forpligtigelser har man, når hunden bliver AK – skriftligt materiale

Ref. Steen
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