DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:

Søndag d. 11. marts 2018.
Mosede Engvej 7 2670 Greve

Tid:
Kl. 10.00- ??
Indkaldt er: Marianne Kolind(MK), Johnny Selvig (JS), Anette Hadenfeldt (AH),Lars Møller
(LM), Grete Munch(GM), Charlotte Themsen(CT), Annette Schwartz Hansen
(ASH)
Afbud fra:

Grete Munch(GM) Charlotte Themsen(CT)

Næste møde:

Punkter på dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøderne 12.11.17 og 6.1.18
Godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden.
o MK informeret om Outdoor og Jagt messen i Odense den 23-25 marts, hvad der er
o købt ind til standen.
o Klubben er blevet inviteret til Store Hestedag i Roskilde den 1-2 september. Vi
o skal bruge nogle frivillige, der kunne tænke sig at stå for, at få en stand op at køre.
o Om det bliver i år eller næste år ved vi ikke men bestyrelsen syntes det ville være
en oplagt mulighed for at vise vores race frem. Bliver taget op på næste bestyrelse
møde.
o Danmarks Jægerforbund har inviteret klubben til dialog møde mellem de forskellige
jagthunde racer.
o Formanden ønskede at komme på samtlige udvalgs mail.
3. Orientering fra kassereren.
o JS redegjorde for indestående.
o JS informeret om at medlemstallet er på tilbagegang, på nuværende tidspunkt er
der 302 medlemmer. Der er mange af de nye hvalpekøbere, der ikke forsætter efter
det første år.
o Husk at regne kørepenge rigtigt ud.
4. Opfølgning på GF
•

Vi gennemfører urafstemning om vedtægtsændringerne inden udgangen af maj
måned 2018

•

Der bliver lavet et oplæg og liste over klubbens medlemmer og LM indkøber
kuverter og porto.

•

LM afmelder klubbens Brobizz'er.
1

•

Vi går i tænkeboks ifht. at gratis indmeldte hvalpekøbere ikke gentegner
medlemskab i Tollerklubben. Denne problematik tages op på næste BM.

•

Kunne være et emne til leder i kommende blad

5. Udvalg.
•
•

•

LP
Spørgsmål vedrørende prøve i Aars – MK kontaktet LP/ Grete og afklarer
Jagt
MK og LM orienterede om mødet med jagtudvalget.
Der bliver lagt et referat på klubbens hjemmeside. LM
Kredsene ….
Ingen

•

Udstilling
Der er fundet dommer til Tollerdays.
LM spørger, om der er nogen der eventuelt kender en hal man kan leje
til juleudstillingen. AH undersøger med en hal hun har kontakt til min. 20x20 m til
ringen.
LM er ved at planlægge udstillinger i 2019.

•

Spor

•
•
•

•
•
•
•

Årets Hund Ændring af regler
Bestyrelsen godkendte ændringen til Årets Sportoller. Ændringen bliver lagt
på hjemmesiden. LM
Bladet:
Ingen.
Sundhed
Udvalget ønsker retningslinjer fra bestyrelsen. LM finder tidligere kommissorium for
diverse udvalg og sender dem til bestyrelsen. Disse tages op til evt. revision på
kommende BM.
AH ønsker BM bud å hvad SU skal tage fat på – klargøring til avl.
Se den Svenske hjemmeside om avl og sygdomme hos tolleren.
LM finder beskrivelse af de forskellige sygdomme hos tolleren, sendes til
Bestyrelsen
Adfærd
Ingen

6. Hjemmesiden / Mail

DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

7. Agria Forsikring
MK kontakter Agria.

8. Adgang til klubbens Klubsystem
• Hvem skal have adgang?
 Alle bestyrelsesmedlemmer har administrator ret. Suppleanterne har kigge
ret.
 Udvalgte udvalgsmedlemmer.

9. Fuldmagt til Klubbens konto.
• Hvem der skal have kort og hvordan de skal bruges
• JS og LM har kort. LM bruger kortet i forbindelse med betaling af dommere, ring
sekretær mv.
• JS sørger for at have bank papirene klar til Tollerdays hvor den nye bestyrelse kan
få dem underskrevet: HUSK kopi af sygesikringsbevis samt billedlegitimation.
10. Kalender 2018

27.04 Jagtprøve Tollerdays
28.04 Sporprøve Tollerdays
29.04 Udstilling og Lp Tollerdays
26./27.5 Jagtprøve modsat dag af national udstilling i Århus
25. + 26.8 Dobbelt jagtprøve Midtjylland
09.09 Sporprøve Frederikshåb
15-16.09 Sponsorudstilling - Aars
29.09 Jagtprøve
24.11 Juleudstilling
• Der arbejdes på en sporprøve på Sjælland den 12.8
• MK kontakter LP og JU angående LP til sponsorudstillingen 15-16.9 og
jagtprøve den 29.9.
11. Kalender 2019
o Der arbejdes på både 2019 og 2020
o MK tager med til Toll Nord mht. Tollerdays 2019 samt 25 års Jubilæum for klubben.
o Tollerdays/ jubilæumsudvalg: Kim, Inger, MK…
12. Tollerdays 2018
o Status på
o Sted
o Jagt
o Spor
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Bestyrelsen godkendte at Jens med anden race fik et spor til Tollerday,s, for at være
stifinder på prøven.
Begrundelsen for han fik et spor var, at vi havde svært ved at få stifinder, da der var
konfirmationer og 3 andre sporprøver i området.
o LP
o Udstilling
o Sponsorgaver
Samtlige udvalg SKAL nu melde tilbage til LM, hvad der skal bruges af
foderpræmier og rosetter.
AH tager fat på Brian (LP), ASH tager fat på Inger(Spor), MK tager fat på Lis/ Hanne (JU).
AH har en sponsor ti Jagtprøverne, JU meld tilbage hvor mange præmier I forventer at skulle
bruge til TD.
Brian står for TD kataloget.

13. Næste Jubilæum
2022 – Hvorhenne?
o MK tager den med til Toll Nord
•

Nye medlemmer
•

Hvalpe købere der allerede er medlem
Skal de have et gavekort eller?
Gratis medlemskab er kun for nye hvalpe køber, der er købt af Danske opdrætter.
Henviser til vedtægterne.

14. Beslutninger taget på mail.
• Formanden er med på alle udvalgs mail.
• Outdoor og Jagt messen i Odense den 23-25 marts.
• Deltagelse på DKK Formands møde 17 marts. LM deltager.
15. Folder til DKK
Bestyrelsen tager kontakt til redaktøren og ser, om hun har mod på at ”modernisere” den
gamle tekst. – Status?:
LM sender materiale vedrørende folder.
16. Eventuel
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Udenfor Offentligt referat:
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