Dansk Hovawart Klub
Ref. Af bestyrelsesmøde fredag d. 15. april.
Fællestransport fra P-plads ved Middelfart/Strib. Afgang kl. 16.00 (Pia hentes i Odense kl. 16.15)
Mødestart kl. ca. 18.15 hos Peter
Hornsherredvej 232. Lyndby
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 2018 3355 (Evt. afbud sendes til Peter og Steen)

Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen – fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder
a) Kasserer og Medlems registrering i database
Niels
b) Sekretær (referater)
c) Udstillinger.
Katharina
Planlægning af datoer for næste år
Planlægning af den enkelte udstilling, herunder tilmeldingsprocedure
d) Kåringsudvalg med ansvar for Mentalbeskrivelser
De fleste arbejdsopgaver har frem til dd været placeret hos MR.
Der er en del administrativt arbejde, men også arbejde med afvikling og
klargøring af materiel.
Samtidig er opgaven at bibeholde kontakt og samarbejde med
Rottweiler klubben.
I samarbejde med Rottweiler klubben, at udarbejde en fælles hvalpetester.
MR vil gerne hjælpe med det administrative, men der skal findes personer,
som har ansvar for det praktiske (finde pladser, beskrivere, hjælpere og
sørge for opsætning ect.)
e) Medlemsudvalg med bla. Kontakt til nye medlemmer, herunder kontakt
til opdrættere og udsendelse af velkomstbreve
f) Medlemsblad – 4 udgivelser
g) Avlsudvalg – kontaktled mellem bestyrelse og udvalg
h) Brugshundeudvalg – afholdelse af prøver, træningsarrangementer
i) Hjemmeside - opdateringer og vedligeholdelse
j) Facebookside – opdateringer og vedligeholdelse

Laila
Steen
Steen
Peter
Steen
Lotte (Pia)

Niels vil gerne opdatere medlemsdatabase. Opgaven med at kontakte medlemmer, varetages af Laila
•
•
•
•

Omk. kontakt til opdrætter, så kontaktes vedkommende om flg.
om opdrætter betaler for nye medlemmer
modtage info om hvem hvalpekøberne er og sende breve til
Info om nye medlemmer sendes en kopi af medlemsoplysninger til KU

Vedr. info om hvalpeliste, så skal der sendes en kopi til Laila, som herefter tager kontakt til opdrætter for
oplysning om hvalpekøbere.

2. Overdragelse af arbejdsopgaver fra Michael
MR overdragede stiks med div. Materialer for afvikling, kopi af breve ect.
Ansvarsfordeling fremadrettet og de praktiske opgaver med bl.a. opbevaring af materiel, skal være
afgjort senest til Fællesmødet 2016.
Laila undersøger om der er mulighed for afholdelse af den udvidede mentalbeskrivelse i området
omkring Viborg.
Det undersøges om mulighed for afholdelse af udvidet mentalbeskrivelse i Langsted/Fyn
Steen kontakter Michael Nielsen/Jeanette .
Der skal arbejdes på at der afholdes DKK mentalbeskrivelser på Sjælland og Jylland (midt) og den
udvidet på Fyn (ovenstående).
Der arbejdes på kursus for figuranter/testleder i oktober i samarbejde med Rottweiler klubben.
Michael Ravn har diverse effekter, som Peter afhenter og aflevere på Fyn.
3. Opfølgning på generalforsamlingen
a) Referat fra GF
Ref. Skal justeres og sendes til godkendelse hos dirigent.
b) Opdatering og indsendelse af vedtagne vedtægtsændringer til DKK
Steen sender det vedtagne forslag med kopi af de gamle og en kopi af nye, hvor de vedtagne
ændringer fremgår. Underskrevet ref. Af generalforsamlingen vedlægges.
Sendes til Freddy Klindrup, tlf 86365296, email: klindrup@mail.dk
c) temadag om avlsarbejde og avlskåring
Ideen er, at dagen bruges til præsentation af avlsudvalg, hvorfor der afholdes Udvidet
mentalbeskrivelser (Steen Søndergaard vil gerne komme) og hvordan den indgår i det kommende
avlsarbejde. (forslag fra GF/MR).
Peter vil gerne være tovholder på projektet. Evt. forslag sendes til Peter inden næste møde
d) Opvisning brugshundearbejde ved udstilling på Sjælland.
Det er i forbindelse med ”Store heste dag”, og det er i forhold til udstillingsstand i hele
weekenden, hvor der eks. kunne være videooptagelser af hundetræning. Pia vil gerne være med
til at bemande standen.
Der arbejdes videre med projektet
4. Kommende arbejdsopgaver
a) Opdateringer
Opdatering af hjemmeside
b) Opfølgning og kontakt til opdrættere som har fået et kuld hvalpe/på trapperne
Opdatering på hjemmesiden
Laila kontakter Vibeke Stengaard omk. at få oplysninger på hjemmesiden
c) Udstilling Jylland og Sjælland
Katharina i samarbejde med Vibeke og Carsten. Peter står for det praktiske omk. ”Store
hestedag”
d) Mentalbeskrivelser, 2 på Sjælland og 2 i Jylland.
Dem der har interesse for at være med i arbejdet fremadrettet, skal deltage i de planlagte
beskrivelser.
5. Trykning/forsendelse af bladet.
Katharina har indhentet flere tilbud fra Tyskland
Der er modtaget tilbud fra 12 tyske trykkerier. Prisen for at trykke er ca 200 kr. billigere.
Vedtaget at vi fortsætter med at få bladet tryk i DK.

Katharina sender svar retur og takker for tilbud, men at vi ikke på nuværende tidspunkt vil bruge
deres tilbud
6. Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder, Fællesmøde og generalforsamling 2017.
Bestyrelsesmøder i 2016:
Møderne afholdes hos NCC i Odense.
Fredag d. 1. juli (afbud Niels)
Fredag d. 26. august
Søndag d. 13. november (Fællesmøde)
7. Andet:
Forslag fra Laila, at der til GF uddeles en pokal/udnævnelse til eks. lydighed eller andet.
Formål at få flere til at deltage aktivt i arbejde med deres hund.
Laila vil gerne stå for at oprette en liste.
Der laves et udkast som rundsendes til hele bestyrelsen inden næste møde.
Tages op på næste møde.
8. Økonomi
Niels uddelt regnskab fra 1.1 frem til dd.
Der kan sammenlignes i forhold til sidste år.
Til hvert møde udarbejdes der en regnskabsoversigt.
Niels orienterede om hvordan alle bilag skal afleveres.
Der tages et billede af kvittering med mobiltlf., og sendes til kasserer med underskrift på kvittering.

