Referat fra Bestyrelsesmøde d. 1. februar 2018 på Fjeldsted Skov Kro.
Tilstede: Michael Ramlau, Rune Rübner, Finn Møller, Leif Stonor, Benny Frænde, Tom Gerral, Asger
Kjærsgaaard.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Medlemstal og økonomi for året 2017
3. Forberedelse til Generalforsamling og budget for 2018
4. Gennemgang af oplæg om erfaringsudveksling til præsentation på koordinatormødet
5. Nymindegabseminar
6. Schweissprøver for 2018
7. Eventuelt

Vedr. 1.
Tilføjelse af punkterne 5 og 6 i forhold til den udsendte dagsorden. Dagsorden godkendt
Vedr. 2.
Ved udgangen af 2017 tæller foreningen 491 betalende medlemmer plus tre æresmedlemmer
Året slutter med et særdeles positivt resultat på kr. 41. 809,09. Budgettet viste et mindre underskud.
Resultatet skal ses i lyset af nogle forhold, der ikke kunne være forudset. Sommerarrangementet har et
budget på kr. 15.000,- men da hjælperne ikke ville have noget for at hjælpe, havde vi kun udgifter til
spejderhytte og aftensmad lørdag aften.
Generalforsamlingen var budgetteret i henhold til tidligere afholdte udgifter, men Jægerforbundet betalte
hele middagsmaden i stedet for som tidligere kun halvdelen. Schweisshunden udkom med færre antal sider
end tidligere, hvilket også gav en besparelse.
Det blev aftalt at Finn henter foreningens lager af tøj, kasketter og gamle numre af Schweisshunden, og at
der bliver udsendt et tilbud om at medlemmer kan supplere deres beholdning af bladet op med gamle
numre, kvit og frit. Tom annoncerer tilbuddet på foreningens hjemmeside.
Vedr. 3
Finn og Michael er på valg, og begge har besluttet ikke at modtage genvalg. Bestyrelsen kontakter mulige
kandidater til bestyrelsesposterne blandt hundeførerne.
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring, således at generalforsamlingen skal vælge en person
til formandsposten for en to-årig periode. I dag konstituerer bestyrelsen sig selv.
Det blev aftalt at udsende en mail til foreningens medlemmer med en opfordring til at møde op til
generalforsamlingen. I mailen skal situationen ridses op, således at vi får en saglig og nødvendig dialog om
foreningens fremtid og retning.
Benny sender prøveresultater for 2017 til Michael.

Finn og Michael laver budgetforslag for 2018 og sender det rundt til den øvrige bestyrelse for godkendelse.
Vedr. 4
Foreningen har fremsendt et forslag til Sekretariatet, der skitserer en mulig fyrtårnsordning, der skal tage
hånd om erfaringsudveksling på tværs af regionsgrænser blandt hundeførerne. Det var oprindeligt
meningen at Leif og Michael skulle fremlægge forslaget på et koordinatormøde, men på grund af
omlægningen fra stormøde til schweisskonference, hvor der er sat fokus på erfaringsudveksling, tager
bestyrelsen det som udtryk for, at vores forslag har sat en proces i gang.
Vedr 5
Hvis planen skal følges for Nymindegab-seminar med afholdelse hver andet år, skal der gennemføres et
seminar i 2018. Det blev drøftet, om det er på tide at nytænke Sommerarrangementet, så vi eventuelt
afholder Sommerarrangement og Nymindegab hvert andet år forskudt i forhold til hinanden. I den
forbindelse blev det besluttet at sammenlægge Sommerarrangement og Eliteschweissprøven til afholdelse
sidste weekend i august på Lolland Falster. Leif undersøger mulighederne i dette sydøstlige hjørne af
Danmark.
Vedr. 6.
Fortsættelse af punkt 5. Benny får lagt prøvekalender op for 2018 på foreningens hjemmeside. Det blev
besluttet at oprette en prøvekonto, så DKK sender tilmeldingsgebyr direkte til kontoen. Prøvelederne
lægger enten nødvendige penge ud, eller får udbetalt et forskud fra kontoen, alt efter behov og ønske.
Det blev besluttet at kørselsgodtgørelse udgør kr. 2,50 for hjælpere og dommere, dommerhonorar på kr.
250,-, der gives vingave til alle hjælpere og dommere, og i øvrigt følger foreningen DKK’s regler.
Benny sørger for at dette bliver meddelt alle foreningens prøveledere.
Foreningen vil stille forslag til Sekretariatet om at der indføres en regel om at ’en hundefører kun kan
deltage max 2 gange med den samme hund til et kursus 3. Leif bringer det op ved næste koordinatormøde.
Det blev aftalt at Benny og Per Christensen, Bjerringbro, laver et stifinderkursus, i første omgang for
indbudte stifindere, som Per påtænker at afholde på Fussingø.
Vedr. 7.
Siden Strategi- og Handlingsplanen blev revideret første gang i 2013 har vi haft et ønske om at udgive en
bog, der beskæftiger sig med alle, eller de fleste, aspekter omkring schweissarbejdet. Det er til dato ikke
lykkedes at komme ordentligt i gang. Michael tilbød at gå i gang med opgaven, hvis Finn vil være med til at
få bogen udarbejdet. Finn og Michael kommer i første omgang med forslag til en disposition.

