DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:

Lørdag d. 6. januar 2018.
Århus Firma Sport, Paludan Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Tid:
Kl. 10.00- ??
Til stede er: Kim Lybech (KL), Inger Mulbjerg (IM), Johnny Selvig (JS), Marianne Kolind
(MK), Anette Hadenfeldt (AH), Annette Schwartz Hansen (ASH), Lars Møller
(LM)
Afbud fra:

Ingen

Næste møde:

Punkter på dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet.
Sekretæren havde glemt det printede referat – er godkendt - LM tager referatet med til GF
til underskrift.
2. Orientering fra formanden.
Intet nyt
3. Orientering fra kassereren.
Kasserer informerede. Større underskud end budgetteret. Bl.a. grundet kontingent.
Enkelte poster blev diskuteret. Forplejning skal fastsættes fremadrettet.
Budget 2018: Der blev diskuteret udgifter ifm aktiviteter:
Kørsel –Prøvelederen er ansvarlig for at hjælpere/dommere får ifølge aftale – se
videre:
Takster: Hvis intet er bestemt af DKK er taksten 2,00 kr / km.
Planlægning af prøve/udstilling: kørsel begge veje for prøveleder eller prøvelægger.
Afholdelse: Stiller du selv hund på dagen gives ingen kørselsgodtgørelse. Hvis
husstandsmedlem stiller hund på dagen gives max ½ kørselsgodtgørelse
På jagtprøverne udbetales der IKKE godtgørelse, derimod får hjælperne en gave på
dagen.
Forplejning: der skal laves fælles regler og grænser for forplejning ifm aktiviteter.
- Møder: afregnes efter bilag – dog max 100 kr/person
- Prøver og udstillinger: Afregnes efter bilag – max 500 kr pr dag totalt
- Forplejning under transport bortfalder.
- Gave: lille gave til hjælpere er OK. Pris max 75,00 kr.
De enkelte udvalgsrepræsentanter giver kasserer besked om antal aktiviteter og varighed
før aktiviteten afholdes.
Fryseraftale: Adgang til frysere, er selvfølgelig efter aftale.
4. GF
•

Status på:
o Sted – Vonge OK
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o
o
o
o
o

Forplejning – LM aftaler med hallen – medbragt kage samt kaffe/the vand.
Kandidater – Annete opstiller.
Indkomne forslag – ingen forslag
Dirigent – Tom Danielsen.
Vedtægtsændringer: JS gennemgik forslag til vedtægtsændringer.
 Alle var indforstået med oplægget. JS sender det til DKK for
forhåndsgodkendelse. Det skal med på GF og stemmes om.
 Oplægget skal på hjemmesiden – efter det har været omkring DKK
 MK tager stemmesedler med til GF

5. Udvalg.
•

LP

•

o
Jagt
o

Evnt en prøve 16.09 i Aars
Reglement – Skal det eventuelt ændres igen?
 Bestyrelsen kan pt ikke støtte at ændre på prøvereglementet. Vi ser
gerne at der bliver arbejdet på et fælles nordisk reglement.
 Referatet fra sidste møde blev gennemgået
 JU’s bekymring om deltagerantallet ifm afholdelse af små prøver er
til dels berettiget. Best. mener dog at vi ved at afholde de små
prøver som fortrinsvis besøges af ”nye” ekvipager, på sigt kan lokke
flere nye til de store prøver.
 Valg af dommere: Pas på med dommerne. De kommer noget langt
væk fra – Overvej hvilke dommere der bruges – det er dyrt i
transport
 Prøvelægger: Vær opmærksom på, at der er valgt en prøvelægger
der ikke er uddannet.
 Tollingkursus: kunne være interessant. Super, at invitere vore
dommere. Vi skal sikre os at der er ”kød nok på” til at lokke dem til at
komme.
 Fejring af champion: På andre discipliner er det kutymen at det er
den der vinder, der initierer fejringen. Det skal IKKE være
udvalgets/bestyrelsens opgave at holde styr på hvem der opnår
championater
 Skilte: Man bør bruge de skilte vi allerede har. Sjælland har
liggende. Spørg evnt Østjylland om de har nogle.
 Hjælperarrangement: Vi afventer plan samt budgetBestyrelsen kan
pt ikke støtte at ændre på prøvereglementet. Vi ser gerne at der
bliver arbejdet på et fælles nordisk reglement.
 Punkt 7 i referatet skal ikke offentliggøres.
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Møde i Sverige: Klubben sender 2 mand afsted. Hanne og Lis.
Bestyrelsen ser frem til referat.
Vildt: Det er udvalgets opgave at fremskaffe vildt. Bestyrelsen ser
positivt på at være medunderskriver på eventuelle aftaler.

•

Kredsene
o Intet nyt.
• Udstilling
o Dommerønsker til DKK
 LM sender listen fra KL videre når vi har booket.
 Alle medlemmer må meget gerne komme med ønsker/forslag.
Sendes til uu@tollerklubben.dk
o Bånd eller kort?
 Bånd!
• Spor
o Årets hund – IM har sendt oplæg til udvalget. Afventer tilbagemelding fra
udvalget
o Ender op med 6 prøver. 2 af dem er ”lukkede”, da de er afslutning på et
kursus.
• Bladet:
o Redaktøren er begejstret for opbakningen fra medlemmerne
o Bestyrelsen og medlemmerne er begejstret for redaktørens arbejde
• Sundhed
o Udvalget
 Består i øjeblikket af Annette Stentsøe og Inger Mulbjerg. Vi leder
efter flere udvalgsmedlemmer
 Udvalget modtager gerne imput / forslag.
6. Hjemmesiden / Mail
• LM fodrer David
7. Tilskud til Kurser/aktiviteter mm
o Hvordan håndterer vi dette?
o Alle klub og udvalgsaktiviteter skal køre gennem klubbens kasse.
o Uddannede instruktører skal arbejde for klubben. Regler følger. Tages op på
kommende BM

8. Kalender 2018

10.02 Udstilling Vonge
27.04 Jagtprøve Tollerdays
28.04 Sporprøve Tollerdays
29.04 Udstilling og Lp Tollerdays
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27.5 Jagtprøve modsat dag af national udstilling i Århus
12.08 Sporprøve Sjælland
25. + 26.8 Dobbelt jagtprøve Midtjylland
15.09 Sporprøve Rønhøj
16.09 Sponsorudstilling - Aars
29.09 Jagtprøve
24.11 Juleudstilli
9. Kalender 2019
o Der arbejdes på både 2019 og 2020
10. Tollerdays 2018
o Status på
o Sted
o Jagt
o Spor
o LP
o Udstilling
o Udvalget afholder møde 07.01.2018
11. Nyt punkt ifht dagsorden hvor pkt 11 hedder Næste jubilæum
Tollerdays 2019
• Hvem vil have det?
12. Næste Jubilæum
2022 – Hvorhenne?
Der arbejdes på sagen – Bestyrelsen
13. Tollerdays udvalg
Der skal nedsættes et Tollerdays/Jubilæumsudvalg Bestyrelsen / KL kommer med
oplæg
Der skal nedfældes retningslinjer for udvalgets arbejde.
14. Nye medlemmer
Status
- Lm modificerer det nye layout af gavekortet
- Der laves gavekort til hver enkelt aktivitet. LM
15. Beslutninger taget på mail.
Ingen
16. Folder til DKK
Der arbejdes på at modernisere den gamle folder. KL / Annette Stentsøe-Tove Johansen
17. Eventuel
LM opretter 2 kasser med blade: 1 blad som redaktørkasse, 5 blade som arkiv.
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