DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:

Søndag, den 11. December 2016.
Tyttebærvej 13 9560 Hadsund

Tid:
Kl. 10.00-16.00
Indkaldt er: Kim Lybech (KL), Lars Møller (LM), Bjørn Munch (BM), Johnny Selvig (JS), Brian
Esbensen(BE), Marianne Kolind(MK) Inger Mulbjerg (IM)
Afbud fra:

JS

Næste møde: vurderes efter indkomne forslag til GF.

Punkter på dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet.
Ok
2. Orientering fra formanden.
Intet nyt på de overordnede linier.
3. Orientering fra kassereren.
Regnskabs for perioden 1.1.-6.12.2016 med noter medfølger dette indlæg.
Klubbens drift har til dato resulteret i et underskud på 29.312 kr., som kan måles op mod
budgetteret underskud for hele året på 27.000 kr. En stor del kan tilskrives, at Aktiviteterne
inklusive Diverse arrangementsudgifter er blevet dyrere på grund af takstforhøjelsen på kørselsgodtgørelsen. Tilsvarende er bestyrelsens mødeudgifter billigere end budget på grund af
bestyrelsens flittige brug af samkørsel samt at der endnu udestår ét bestyrelsesmøde den
11.12.2016.
Jeg forventer ikke væsentlige udgifter for resten af 2016 udover bestyrelsesmøde og afregning
af fryseraftaler. Har I eller kender I til flere udeståender?
Husk at fremsende afregningsbilag for bestyrelsesmødet hurtigst muligt, så det kan blive betalt i 2016.
Jeg savner fortsat underskrevne Fryseraftaler, så de kan blive afregnet her sidst i 2016. Jeg
har kun modtaget fra Inger.
Som tillæg til regnskabet og som bidrag til aktivitetsledernes/udvalgenes indsigt i aktiviteternes økonomi vedlægges bagerst Aktivitetsregnskaber. Jeg hører meget gerne kommentarer til
opgørelserne, så de kan få et indhold, som giver størst mulig værdi for dem, der er interesserede 

Budget 2017/ kontingent 2018:
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1. Klubbens budget for 2017 og kontingentforslag for 2018 er under udarbejdelse.
- De er modtaget
2. Jeg vil meget gerne have oplysning om planlagte og påtænkte aktiviteter i de 2 kalenderår og
for 2017 også allerede nu budgetter for de enkelte aktiviteter.Bemærk at godtgørelsessatsen
for kørsel i EGEN bil falder fra 3,63 kr./km. i 2016 til 3,53 kr./km. i 2017. Lars – Vil du tilrette Afregningsbilaget med den nye sats.
- Kan vi lave en ny kørsels takst, da statens takst gav stort underskud.
3. I 2017 er - ud over generalforsamlingen, selvfølgelig  - en af hovedbegivenhederne Tollerklubbens jubilæum.
Har vi styr på størrelsen og hvilke udgifter, der knytter sig til jubilæet, så det kan indarbejdes i budgettet?
-

Budgetforslag til 2017 både fra udvalg og Tollerdays snarest og inden indkaldelse til GF
Budgetter er ”fjernet” så det kommer der ikke.

4. Udvalg.
LP.
- Nyt reglement til LP fra DKK, med start 1.1.2017 – kommer på hjemmesiden så snart det
er klar.
Jagt
Referat JU møde - Ok
Der er sagt ok til indkøb af premier til jagtprøverne.
Superhundens vandrepokal?? Hvorfor gives den stadig ud? Det blev bestemt for mange år siden at klubben ikke var interesseret i at den blev givet ud.
- Pokalen må gerne være der, men den har intet med Tollerklubben at gøre.
Der laves en svar til Lis omkring pokalen.
Kredsene
- Kreds udvalgsmøde, 12.03.2017
- Send info om nye medlemmer til kredsene – med navn, adresse, mail og tlf nr. Sendes hver
måned.
- Kredsene – Johnny sender gerne info om nye medlemmer (når der er nye); men jeg laver
kun en liste delt op på regionerne, jf. det fremsendte indlæg af 7.12.2016 til bestyrelsen og
alle kredsene vil få oplysninger om alle nye medlemmer. Kunne I sende mig en mailingliste.
Udstilling
Kaj Falk Andresen er endelig blevet godkendt som Toller udstillings dommer.
- Christian Brix, bliver elev til Tollerdays - LM: Såfremt DKK og dommeren accepterer
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Spor
- Vandrepokal? – Kan indstiftes, men skal godkendes af bestyrelsen.
- De 2 sporkurser er fuldt bookede.
- Tollere bør prioriteres til klubbens prøver.
Bladet
Er den nye mail adresse i brug? Blad@tollerklubben.dk – Den er oppe. – sættes på hjemmesiden.
Er der indkommet forslag til Ny redaktør?
- Ea Holmquist har meldt sig på banen fra blad 2 2017. Bestyrelsen bakker op om dette.
Bjørn hjælper med overgang.
- Kontakt Trykkeren omkring pris på mindre antal blade, så vi ikke får for mange.
Husk at opdatere bladets prisliste med nye kontingentbeløb for 2017, se vedhæftet.
- Er blevet rettet
Er der indgået aftale med annoncører for 2017 og er der nye annoncører på bedding. Giv mig
venligst besked og kopi af aftalerne?
-

Der er lavet aftale med Dummyshoppen. Aftale bliver sendt. (Kim)

5. Hjemmesiden
”Bliv medlem” knappen - Får egen knap i hoved menu. – Den er lavet.
Hvalpe og hanhunde lister laves, så de nye formularer kommer til at virke. De er lavet og man
venter på de kommer på siden. De er på siden, men folk skal informeres om, at de er kommet
på.
- Alle felter er der i indtastningen, men Visning på hjemmesiden mangler. Der arbejdes på
det.
- Kredse og udvalg får adgang til nyhedsafdelingen, snarest mulig.
6. Kalender 2017
Det er vigtigt at kredsene bliver gjort opmærksomme på at de arrangementer der afholdes i
Deres kreds, er Deres ansvar med hensyn til hjælpere mm. Det er ikke udvalgenes ansvar.
Kan kredsene ikke levere hjælpere, kan der ikke afholdes prøver.
- Kalenderen sendes til kredsene så de kan melde ind om de ønsker opgaven.
Kalender 2017
11.02 Udstilling DKK Fredericia
12.02 Udstilling Vonge – Dagmar Winther
26.02 GENERALFORSAMLING, Vallensbæk
02.04 Spor Sjælland
14.04 Udstilling DKK Aars
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29.04 Udstilling DKK Roskilde
30.04 Udstilling DKK Roskilde
12.05 Jagt Tollerdays
13.05 Spor Tollerdays
14.05 Udstilling Tollerdays
14.05 LP Tollerdays
10.06 Udstilling DKK Vejen
11.06 Udstilling DKK Vejen
24.06 Jagtprøve Sjælland
25.06 Udstilling Sjælland
05.08 Udstilling DKK Odense
06.08 Udstilling DKK Odense
02.09 Jagt Fyn
03.09 Udstilling Fyn,
03.09 LP Fyn
10.09 Spor Frederikshåb Jylland
23.09 Udstilling DKK Ballerup
24.09 Jagtprøve Sjælland
14.10 Spor Sjælland
04.11 Udstilling DKK Herning
05.11 Udstilling DKK Herning
26.11 Udstilling Sjælland Juleudstilling

7. Kalender 2018
- Klubben kigger på datoer for klub aktiviteter på første møde 2017.
10.02 Udstilling Fyn modsat dag
11.02 Udstilling DKK Fredericia
12.05 Udstilling DKK Roskilde
13.05 Udstilling DKK Roskilde7
26.05 Udstilling DKK Kreds 6 Aarhus
27.05 Udstilling DKK Kreds 6 Aarhus
16.06 Udstilling DKK Vejen
17.06 Udstilling DKK Vejen
04.08 Udstilling DKK Kreds 5 Horsens/Billund
05.08 Udstilling DKK Kreds 5 Horsens/Billund
18.08 Udstilling DKK Bornholm
19.08 Udstilling DKK Bornholm
23.09 Udstilling DKK Ballerup
03.11 Udstilling DKK Herning
04.11 Udstilling DKK Herning
8. Tollerdays 2017. – 20 års jubilæum
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Jubilæumsgaver – Der er afsat 20.000 kr. (20 års jubilæum J) til ekstraudgifter til jubilæums
aktiviteter (gaver og spisning) i budgettet for 2017.
Deltager gaver?
– Pris på nøglering. Hvis nej, stopper vi med at lede efter gaver.
- Jeg har i mail efter sidste bestyrelsesmøde foreslået at få produceret termokrus med logo i
stil med DKKs – som et alternativ til den aftalte Jubilæumsgave (Toller udstandset i metal) på sidste møde.

Premier i disciplinerne?
- Lars søger pris på rosetter, ved ny leverandør.
- Kredsen ønsker overskydende sponsorpremier.
Spisning – hvad vil klubben give pr person? – op til 130kr
- Egenbetaling 20 Kr
Hvor er vi med planlægningen?
Tollderdays pokalen bliver det nye navn: - Vi bruger samme mappe, men skifter skilt. BE laver nyt skilt.
Der skal deltages i min 2 valgfri discipliner
Der udregnes med de 2 bedste resultater.
Jagt udregnes med en koeff. (x 1,X) Grunden til dette er at Tolleren er en jagthund.
Inger laver en forklaring og ser på point systemet sammen med Annette Stentsøe. –Forslag er
godkendt.
Skal være medlem af klubben. Bytter lige rundt på rækkefølgen af pointskemaer, da vi har valgt at
sige jagt tæller mest. Jagt tæller lige en anelse mere end working, og working lidt mere end de andre
pga samme betragtning om, at tolleren er en jagthund.

Mødegaver til Tollerdays 2017 20 års jubilæum – se ovenfor.
Marianne undersøger prisen de små tollerskilte, hvor man så kan skrive 1997-2017.
Pointsystem til flerdages arrangementer
Vi bruger det fra Tollerdays.
-Inger laver en beskrivelse af pokal mm. Derefter lægges det på hjemmesiden.
DM i LP- Har vi reglerne for det? Skal det hedde noget andet?
Sendes retur til revidering i LP udvalget.
- Klubmesterskab
- Der mangler enkelte formuleringer, da DKK har ændret deres LP program.
- Regelsættet ligger på hjemmesiden senest 1.1.2017
9. Indmeldelse af hvalpekøbere
Skal der laves nye regler med henblik på ens ordlyd i brev og vedtægter?
- Johnny og Lars retter brev til så de følger vedtægterne
10. Fejlfarvede hvalpe
- Bør registreres som Ikke godkendt farve, hunden kan som 9 mdr stilles på udstilling, hvis
fejlen er væk på det tidspunkt kan registreringen rettes på stambogen.
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-

Forklaring sættes i bladet og på hjemmesiden.

11. Indkommen klage (I forbindelse med fejlfarvede hvalpe)
Personsager refereres ikke.
12. Glaspokaler
Hvilke glaspokaler skal der være fremover?
- Der er i øjeblikket DKCH, DKTJCH, DKLPCH, DKSCH(V)
- Der bliver fremover DKCH, DKTJCH, DKLPCH, DKCH(U), DKSCH, DKSCH(V)
- Der kan kun vindes en pokal indenfor hver disciplin, med undtagelse af DKCH, da dette
er en kombination af 2 grene.
- Championaterne udleveres, hvis sidste ”prøve” er taget i Tollerklubben. Ved spor og jagt
skal udstillingen være en dansk udstilling og behøves ikke at være taget på en Tollerklubudstilling.

13. Juleudstilling og Årets hund
Skal vi frem over lave så Årets hund bliver kåret på juleudstillingen?
- Det er ikke muligt at kunne nå at få alle resultater ind i forhold til at kåre åretshunde.
14. Tilskud til Do as i do på Sjælland
Der er indkommet en ansøgning om et tilskud til Do as i Do.
- BE sender ansøgningen tilbage, med ønske om en mere uddybende ansøgning.
15. Beslutninger taget på mail.
Givet vores opbakning til Gunner Nymann, til DKK’s bestyrelsen.
Sagt Ok til at dække Nina Helanders udgifter til 2 del af vildtspors instruktør uddannelsen
16. GF 2017
Hvor langt er vi i planlægningen? – Vallensbæk er booket, kaffen er sat over,
Er der forslag til kandidater vi skal ud og finde? - Marianne Kolind har sagt ja til at stille op.
Er invitationen lavet og med i næste blad? – Invitation er i bladet
Er Invitationen kommet på Hjemmesiden? og kommer på hjemmesiden inden jul.
Hvem genopstiller og hvem gør ikke?
Brian Esbensen – genopstiller ikke
Lars Møller – genopstiller
Bjørn Munch – genopstiller ikke som suppleant
Marianne Kolind – stiller op til bestyrelsen
Er der fundet Dirigent? – der er sendt forespørgsler ud, men mangler svar.
Er der tænkt over referent? – Nej.
Er der styr på lokaler og kaffe mm?
Skal der være urafstemning? Eller kan det vente? –Nej ikke i år.
BE sørger for gaver.
17. Folder til DKK
Kære Specialklubber
Som et tilbud vedlægger DKK gratis en folder fra specialklubberne i stambøgerne.
Folderen skal dog altid indsendes til DKK for godkendelse inden den går i trykken og indsendes til DKK.
Folderen bør veje så lidt som muligt af hensyn til portoen, og må ikke være større end A5
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format.
- Teksten fra den gamle folder sendes rundt til gennemgang. KL
18. Eventuel
Ved championater skal klubben udstede et bevis til dkk som godkendelse for opnået championat indenfor aktiviteter. Dette er trådt i kraft i 2016- klubben udleverer diplomer som er gældende til registrering.

19. Rettelser næste gang der skal være urafstemning
Kun en revisor.
Samt de ændringer der er i mail fra Johnny

7

