DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

Referat
Bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:
Tid:
Indkaldt er:

Søndag, den 28. Maj 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)
Bjørn Munch,

Afbud fra:
Næste møde:

Søndag 4 september kl 10.00 Fløjstrupvej 34, Fløjstrup, 7100 Vejle
Søndag 11 december 10.00 muligvis Hadsund

Punkter på dagsorden:
1.
2.

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet.
Godkendt.
Orientering fra formanden.
Ansøgning om dispensation på avl. For gammel øjenlysning, men ny kan ikke tages da hunden er
aflivet. Dispensationen er godkendt.
Ros til Tollnord for godt arbejde med Tollerdays.

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. Brevet blev ikke udsendt da folk selv har betalt eller har
meldt sig ud.
Lars sender kontrakter på fryser opbevaring til Johnny. Er modtage. Der sendes nye kontrakter ud til dem
der har frysere stående.
DKK’s bestyrelses forsikring læses igennem igen og vurderes om den skal tegnes. (BE/JS) Der blev tegnet
erhvervs og ansvarsforsikring.
Kasseren er godt til freds med det nuværende regnskab.

4.

Udvalg.
LP.
Der er overvejelse om 2 prøver mere. 1 på Sjælland og 1 i Jylland/Fyn Der er lavet en på Sjælland den 10
sept.
Der arbejdes på at lave en prøve på Fyn i Birkene i 2016
Jagt
Indstilling af Hanne Søndenbroe til DKK til godkendelse som Jagtdommer. Hanne er blevet godkendt
af DKK.
-

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. Vi kan i øjeblikket ikke selv uddanne dommere.
-

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 Det er sendt til DKK, og venter svar, med henblik på ikrafttrædelse
01.01.2017

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 3sept og med mulighed for 2sept
som dual dag. Jagt/Lp??
Mail sendes til kredsene, når der kommer nye medlemmer. Bliver sendt ud.
2018 Året første udstilling bliver på Fyn modsat Fredericia

Udstilling
2017
12.02 Vonge – Dagmar Winther
14.05 Tollerdays
03.08 Fyn
01.10 Vallensbæk
26.11 Sjælland
Spor
Der kommer måske en prøve mere på Sjælland. 16.10 Danstrup hegn. Prøveleder Lotte Torp.
14.08 prøven er flyttet til Alheden plantage
30.10 prøven er flyttet til Frederikshåb plantage
Spor holder møde 19 Juni.
Bladet
-

Tollere på Toppen. (Sættes op, i forbindelse med Tollerdays, så der bliver taget billeder og skrevet tekst)
Hundens stamborg, navn, ejer og prøve. Der kommer en masse billedere fra Tollerdays.
Kalender for nuværende år og næste år fast i bladet. Datoer senders til Klybech@hotmail.com som laver et samlet dokument med datoer til hver blad. Kim sender datoer til hjemmeside også.
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Vi opfordrer kredse, udvalg og medlemmer til at sende mere til bladet.

5.

Hjemmesiden
Hjemmesiden, hvordan går det med den?
”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.
Kim kommer med på opbygning af hjemmeside. Der er lavet en bruger.
Der bliver kursus i hjemmesiden 4 september kl 15.00 efter bestyrelses mødet. Kurset er åbent for alle
dem der skal ind og arbejde på hjemmesiden. Specifikke spørgsmål sendes på mail til Lars Møller inden kurset. Fløjstrupvej 34, Fløjstrup, 7100 Vejle. –AFLYST da Lars ikke er hjemme den dag.

6.

Kalender 2016
Bestyrelses møder kommer og så på kalenderen. Kommer på frem over og i bladet.
04 september 10.00 Inger
11 december 10.00 muligvis Hadsund
Sjælland den 10 sept. LP Vallensbæk
Sjælland den 11 sept. Udstilling Vallensbæk
Sjælland den 16 okt. Danstrup hegn. Prøvleder Lotte Torp, Spor
14.08 prøven er flyttet til Alheden plantage
30.10 prøven er flyttet til Frederikshåb plantage

7.

Hvordan gik Tollerdays 2016?
Tollerdays gik rigtig godt og der er kommet mange positive tilbagemeldinger.

8.

Tollerdays 2017.
Triplepokalen, skal den ændres til tollerdayspokal og have en anden ordning end 3 aktiviteter?
Tænker på i år var der 3 deltagere (2 norske), sidste år 2, forrige år 4 og året før 2 deltagere.

Tollderdays pokalen
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.

Mødegaver til Tollerdays 2017 20 års jubilæum
Vi går i tænkeboks igen, da det andet firma er lukket. Bestyrelsen finder 2 forslag hver til næste møde.
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.
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-

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.
Dommere og områder tilføjes i bladet med frist 1.9.2016
Hovedsponsor til 2017
Kig på om vi kan finde en. Fx Maxi Zoo BE har sendt en mail til Maxi Zoo.
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 sponsorere.
9. Beslutninger taget på mail.
Prisen på kvalprøve er sat til 250kr.
Ændring i udstillings reglement. Hunde, der har opnået denne titel, skal på udstilling anmeldes i championklasse, brugshundeklasse (kun såfremt hunden opfylder racens aktuelle prøvekrav) eller veteranklasse (kun såfremt
hunden er fyldt 8 år).
Ansøgning om tilskud til Tollnord, til kursus i syns diskriminering. 300kr pr hund max 3000kr. Udbetales efter
arrangementet.
Ikke at indkøbe bogen: The Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Image of an extraordinary breed by Judith Gieskens
10. Kommunikation
Dialog med medlemmerne (Inger) – Skriv hvem der slår op på klubbens FB. Og vurder om det er klub eller
holdning ved svar.
Når vi melder noget ud som bestyrelse, så huske datoer og respekt om det allerede udmeldte. Forklaring følger
(Inger) --- Inger uddybede og bestyrelsen var enig.

11. Eventuel
Bestyrelsen tilbage kalder en tidligere beslutning om at der ikke må holdes flere arrangementer på samme dag.
Man kan nu godt lave et tripple arrangement men udvalgene skal være enige om planlægningen.
Der oprettes en mail til bladet som kommer til at hedde blad@tollerklubben.dk
12. Rettelser næste gang der skal være urafstemning
Kun en revisor.
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