DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:
Tid:
Indkaldt er:

Søndag den 28. Febuar 2016.
Hos Lars Møller, Fløjstrupvej 34, Fløjstrup, 7100 Vejle
Kl. 10.00-16.00
Kim Lybech (KL), Lars Møller (LM), Bjørn Munch (BM), Johnny Selvig (JS), Brian Esbensen(BE), Marianne Kolind(MK) Inger Mulbjerg (IM)
MK

Afbud fra:

Næste møde 28/5 kl 10.00 Hos Lars Møller, Fløjstrupvej 34, Fløjstrup, 7100 Vejle

Punkter på dagsorden:
1.

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet.
23/8 2015 sidste møde, Referat underskrevet og godkendt.

2.

Orientering fra formanden.
-

Som Inger nævner, få de 5 årsvindere til at skrive et par ord. Jeg skriver mail til dem med det
samme. Så må vi se om de har lyst. – Der er taget kontakt til dem.
OK sponsoratet. Har fået opgørelse og den sædvanlige " skaf flere kort, eller aftalen falder" lad os
vende hvor meget vi skal gøre. –Vi er kommet frem til at OK skal være velkomne til vores arrangementer, vi som klub vil ikke gøre mere ved det.

Formandsmøde ved DKK
Fald i hundene i Dansk hunderegister på ca 10.000. Men fremgang i antal af hunde i DKK
DKK hvalpeliste er blevet gratis
DKK er under pres fra de andre nordiske lande for at indføre Junior championat i udstilling.
Hotline til Udstillings EDB
Link på hundedatabasen på ”børnebørn” (Hvalpes hvalpe)

3.

Orientering fra kassereren
Der er gang i indbetalingerne og der er nogle få der mangler at betale. Klubben sender et brev til de der
stadig mangler at indbetale ved den 10 marts.
Lars sender kontrakter på fryser opbevaring til Johnny
DKK’s arbejdsskade og en erhvervsansvar forsikring, bliver tegnet.
DKK’s bestyrelses forsikring læses igennem igen og vurderes om den skal tegnes. (BE/JS)

4.

Udvalg.
LP.

-

Indkøb og stiftelse af ny vandrepokal til ny klasse, championklasse.
Der er overvejelse om 2 prøver mere. 1 på Sjælland og 1 i Jylland/Fyn
Jagt
-

Vores brugsprøvedommere. Kan de ikke instrueres i at kunne dømme Kvalprøven
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Der skal undersøges om der kan laves kvalprøve dommere. Så kredsene har mulighed for at afholde kvalprøver alene.
-

Ændringen til brugsklassen på udstilling er nu en bestået kvalifikationstest. Plus kontakt til dkk
for at de også ved det.
DKCH(u) For udstillingshunde. DKCH – bliver en champion, der har udstilling og bestået kvalprøve. – Lars sender den til DKK

Kredsene
-

Specielt Fyn. Hvordan kan vi lave noget der og finde tollerne?
Fyn bliver centrum i 2017
Mail sendes til kredsene, når der kommer nye medlemmer.

Spor
-

Fryser –Inger sender en ansøgning om fryser og el dækning.
Der kommer måske en prøve mere på Sjælland.

Bladet
-

Årets hunde skrive til bladet
De har alle sagt ok

-

Intro til spor og jagtreglementet i bladet denne gang
Det kommer i de næste blade.

-

Gerne indlæg fra deltagerne på klubbens aktiviteter.

-

Bladet sendes til bestyrelse og kredsformændene til kontrol inden udsendelse

-

Tollere på Toppen. (Sættes op, i forbindelse med Tollerdays, så der bliver taget billeder og skrevet
tekst) Hundens stamborg, navn, ejer og prøve.

5.

Hjemmesiden
- Hvor er vi med den, og hvor skal vi hen?
Hvalpe og hanhunde lister laves, så de nye formularer kommer til at virke.
Kim kommer med på opbygning af hjemmeside.
Bladet på hjmmesiden kommer til at være en postgang forsinket, så medlems siden kan nedlægges.
(Blade til medlemmer uden ”blad” sendes på mail.)
- Udvalgsadgang til egen sektion på hjemmesiden.
Der bliver lavet kreds og udvalgsadgang til hjemmesiden. Adgangskoden sendes til bestyrelsens repræsentant i hvert udvalg.
- Jeg har fået en forespørgsel på Årets hunde point systemer. Kunne UU, JU, SPU ikke finde de gældende regler frem. Dernæst skal de på hjemmesiden.
Udvalgene sender point systemerne på ny. Og Tollerdays rettes til så Kvalprøven kommer på.

6.

Kalender 2016
Udstilling, jagt, LP, Spor
Den bliver opdateret så hurtigt der er lavet kreds og udvalgs adgang.
Bestyrelses møder kommer og så på kalenderen.
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7.

Er der styr på Tollerdays 2016?
Der mangler hjælpere, men kredsen er i gang med at søge.

8.

Tollerdays 2017.

-

Dato for Tollerdays 2017. Endnu ikke fastlagt. Men korrekt, der afholdes et arrangement i Norge som
det ville klogt ikke at lægge sig oven i.
Kreds Østjylland
12-14 Maj 2017
12- Jagt
13- Spor
14- LP og Udstilling. Med tidsforskydning så det er nemmere at få det til at passe sammen.
Jo flere vi kan trække fra vores nabolande jo bedre. Derfor har vi også talt om, at prøve at få lov at annoncere i bla. det Svenske Tollerblad.
BE laver invitation, så vi kan sende den ud til de øvrige lande.

-

9.

Beslutninger taget på mail.
Jagtreglement er godkendt med øjeblikkelig start.
Indkøb af vildt fryser Sjælland

10. Kommunikation
Mail system
Der bliver taget kontakt til udbyder. I et håb om at få det til at virke. Mailsystemet virer IKKE endnu,
så send mails direkte til personer i bestyrelse og udvalg.
Kort genoptegnelse af hvem gør hvad i forhold til kontakt til bestyrelsen på mail.
Send mail og skriv læst til ved begyndelse af emne.
Et emne i hver mail.
-

Få skrevet ned hvad aftaler mellem udvalg og kredse er i forhold til arrangementer.
Forventningerne til kredse og udvalg er at de snakker sammen om de opgaver de står med.

11. Eventuel
Diplomer. Er vi løbet tør for dem der i sin tid blev trykt? hvis ja. Og eller... skal vi få lavet nogle nye. ??
måske i A5 og lidt kønnere
Vi bliver i A4. Og Lars bruger de grafiske diplomer. Kim sender dem til ham.
Der er godkendt at Lars indkøber toner patroner til den Nye Printer Lars privat køber.
Hjemmesiden. Udvalg og kredse skal i gang og på. Så siden kan blive dynamisk uden der absolut kræver bestyrelsen skal digte.
Annoncer og øvrige sponsorater. Er der f.eks. udsendt opkrævninger på bladets annoncører?
Har vi stadig sponsoraftale med Olivers? Spor bruger altid Hike, Royal og Dummyshoppen
Lars kontakter RC for sponsor aftale i 2016
Kim kontakter de andre og nye annoncører for aftale for 2016.
Bjørn sender prisliste på annoncer.
Læst dette på DRK. Gælder det også os?
Desuden har DKK forlangt, at der for fremtiden, når man søger om tilføjelse af titel i hundeweb, kommer et følgebrev med fra specialklubben. Dette er tilføjet i DKK’s udstillingsreglement.
Regler herfor er følgende:
Når man har opnået championat, har man selv ansvar for at søge følgebrevet i sporudvalget.
Ansøger er ansvarlig for at sende kopier af diplomer og kritikseddel fra udstilling som er championats
givende til sporudvalget, eller kopi af hundeweb med optegning af hvilke prøver, der er championats
givende.
(Det kan sendes med post, scannes og mailes efter eget valg)
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Husk alle prøver skal være taget i korrekt rækkefølge jf. gældende reglement fra DKK’s schweissprøveregler og DKK’s vildtsporreglement, ellers bliver det afvist.
Ud fra indleveret information udarbejder sporudvalget et brev fra sporudvalget, som sendes til ansøger
samt til registrering i DRK’s sekretariat
Forvent en behandlingstid på ca. 14 dage
Der skal enten sendes Diplom eller følgeskrivelse ind til DKK for at få registreret championater.
Hovedsponsor til 2017
Kig på om vi kan finde en. Fx Maxi Zoo
Rettelser næstegang der skal være urafstemning
Kun en revisor.
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