DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato:

Søndag, den 04. September 2016.

Sted:

Tyttebærvej 13 9560 Hadsund

Tid:
Indkaldt er:

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)

Afbud fra:

Lars Møller, Kim Lybech

Næste møde:

Søndag 11 december 10.00 muligvis Hadsund

Punkter på dagsorden:
1.
2.

3.

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet.
Underskrevet af alle pånær Kim og LarsOrientering fra formanden.
Brian meddeler, at han har valgt at stoppe med bestyrelsesarbejde efter denne periode pga personlige
årsager. Stopper efter næste generalforsamling.
Orientering fra kassereren.
Afregnings bilag, stadig ikke helt på plads med udfyldelse
Der er kommet flere medlemmer.
Johnny laver en samlet oversigt over arrangementerne, så udvalgene kan følge med.
Diverse møder ligger nogenlunde som budgetteret, underskud 5000
Johnny sender til alle kontaktpersoner i Jylland ved nye medlenmmer. Så kredskontaktpersonerne selv
kan tage kontakt til nye.
Budgetforslag til 2017 både fra udvalg og Tollerdays snarest og inden indkaldelse til GF

4.

Udvalg.
LP.
21 hunde tilmeldt i Vallensbæk- Regner med 3 lp næste år. Fremmed dommer til Tollerdays, så Brian
kan blive dommer 2, hvis der bliver behov for det.
Der arbejdes på at lave en prøve på Fyn i Birkene i 2016 – Hvordan går det med den? ER udskudt til
2017
Jagt
Prøve Sjælland 17/9 2016 – Der mangler hjælpere og prøven bliver muligvis aflyst, hvilket er i orden,
hvis det kommer til at ske.
Prøve Jylland, 1/10 2016 - Der arbejdes på at finde hjælpere.
JU holder møde 5 el 6/11 2016
Vil gerne finde en på Sjælland til at lave noget undervisning i jagt

1

DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

Kredsene
Specielt Fyn. Hvordan kan vi lave noget der og finde tollerne?
Fyn bliver centrum i 2017 Der er planer om at lave en udstilling 3. sept
og med mulighed for 2sept som dual dag. Jagt/Lp??
Sjælland. Der kommer lidt ændringer næste år på opbygnigen
Sønderjylland: Godt gang i aktiviteter
Østjylland: Vil prøve at finde hygge aktiviteter
Nordjylland: Fast træningsdag onsdag med forskellige aktiviterer
Mariannne vil prøve at lave et møde mellem kredsene for at hente inspiration og ideer,
Udstilling
2/10-2016 Der er ansøgt om at få Kaj Falk som aspirant på denne udstilling.
Udstillingen i november flytter til andet sted på Sjælland, da adgangen til hallen er væk. Lars arbejder
på sagen.
Udstilling i kalenderen skal skifte farve til udstilling og ikke klubfarven, ligesom de andre udvalg har
egen farve.
Spor
Spor holder møde 19 Juni. –Referat er modtaget.
Bladet
Tollere på Toppen. (Sættes op som i forbindelse med Tollerdays, så der bliver taget billeder og skrevet
tekst).– Planen er at det skal ligne den svenske model med et lille billede af hver hund med tekst under.
Forslag til tekst til bladet: TOLLERE PÅ TOPPEN, Har din hund, bestået noget stort eller småt? Send
et billede af din hund og fortæl os hvad I har opnået. Alt har interesse, om det er i den lokale hundeklub, dyrskue, udstilling eller på prøver i ind- og udland. Det eneste du skal gøre er at døbe billedet
med Hundens stamborg, navn, ejer og aktivitet. Og sende det til blad@tollerklubben.dk
Kalender for nuværende år og næste år fast i bladet. Datoer senders til Klybech@hotmail.com som laver et samlet dokument med datoer til hvert blad. Kim sender datoer til hjemmeside også.
Vi opfordrer kredse, udvalg og medlemmer til at sende mere til bladet.
Bjørn laver et opslag til ny redaktør, da hans arbejde vil komplicere det meget.
Et stort ønske fra Bjørn om at overholde Deadline. Kalender på hjemmesiden skal udbygges med deadline for blad, indslag til bestyrelsesmøser osv. Det bliver Lars eller Kim, der skal få lagt de datoer på,
da de har koden til de fælles oplæg.

5.

Hjemmesiden
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Hjemmesiden, hvordan går det med den?
Kim skal have adgang sammen med Jesper.
”Bliv medlem” knappen - Får egen knap i hoved menu.
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.
Kim kommer med på opbygning af hjemmeside. Der er lavet en bruger.
Enighed om, at begynder hjemmesiden ikke at køre og være opdateret i år, skal der ses på anden administrator. Kim er koblet på nu.
6.

Kalender 2016
Bestyrelses møder kommer og så på kalenderen. Kommer på frem over og i bladet.
04. sept. BM 10.00 Hadsund
10. sept. LP Vallensbæk Sjælland
11. sept. Udstilling Vallensbæk Sjælland
17. sept. Jagt og WT i Kalundborg, Sjælland
01. okt. Jagt og WT Aars Jylland nord
02. okt. Udst Aars Jylland nord
16. okt. Spor Danstrup hegn. Prøvleder Lotte Torp, Sjælland
27. nov Udstilling på Sjælland, nyt sted skal findes
30. okt. Frederikshåb plantage
11. dec. BM 10.00 muligvis Hadsund

7.

Kalender 2017
12.02 Udst. Vonge – Dagmar Winther
Generalforsamling 26. februar, Vallensbæk
23.04 Spor Sjælland
12.05 Jagt Tollerdays
13.05 Spor Tollerdays
14.05 Udst og LP Tollerdays
03.09 Udst Fyn, evt lp også
10.09 Spor Frederikshåb Jylland
01.10 Udst Vallensbæk
15.10 Spor Sjælland
26.11 Udst Sjælland
Sådan ser kalenderen ud i øjeblikket. Jagt bliver lagt på efter mødet i JU i november. Skal vi i Bestyrelsen vælge hvad der skal være hvornår eller sendes det ud til udvalgene? Bestyrelsen vælger til dels i
samarbejde med udvalgene, men satser på at få det i forbindelse med andet.
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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.

8.

Kalender 2018

9.

Tollerdays 2017.
Triplepokalen, skal den ændres til tollerdayspokal og have en anden ordning end 3 aktiviteter?

Tollderdays pokalen bliver det nye navn:
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
Inger snakker med Fladbro kro om evt. middag.
Marianne og Bjørn undersøger prisen de små tollerskilte, hvor man så kan skrive 1997-2017.

Pointsystem til flerdages arrangementer
Vi bruger det fra Tollerdays.
DM i LP- Har vi reglerne for det? Skal det hedde noget andet?
Sendes retur til revidering i LP udvalget. – Har LP set på det? Brian kommer med det snarest.

-

Kreds Østjylland
12-14 Maj 2017
12- Jagt
13- Spor Fussingø
14- LP og Udstilling. Med tidsforskydning så det er nemmere at få det til at passe sammen. Citycamp i
Fladbro
Jo flere vi kan trække fra vores nabolande jo bedre. BE laver invitation, så vi kan sende den ud til de øvrige
lande.
-BE har lavet annonce og sender den afsted, trækplaster er udstillingsdommer.
Områder skal tilføjes tilføjes i bladet med frist 1.12.2016 plus dommere hvis muligt.
Hovedsponsor til 2017
Kig på om vi kan finde en. Fx Maxi Zoo BE har sendt en mail til Maxi Zoo. Afventer lidt svar.
Lars Møller laver en samlet bestilling til Royal Canin.
Kim Lybech laver en samlet ansøgning til Dummyshoppen.
Brian E laver en samlet ansøgning til Olivers.
Inger laver en samlet ansøgning til Hike.
Marianne spørger Rigtig hundemad om de vil sponsorer.
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10. Beslutninger taget på mail.
Afslag på dispensation, manglende sundheds oplysninger
Sagt ok til tilskud til synsdiskrimeringskursus i kreds Nordjylland
11. 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 format.

12. Eventuel
Ved championater skal klubben udstede et bevis til dkk som godkendelse for opnået championat indenfor
aktiviteter. Dette er trådt i kraft i 201613. Rettelser næste gang der skal være urafstemning
Kun en revisor.
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