Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening
Den 27. juni 2012 på Skype.
Deltagere: Finn Møller, Jørgen Olsen, Michael Ramlau, Rune RübnerPetersen, Tom Gerral Nielsen.
Fraværende: Leif Stonor Nielsen (med afbud), Erik V. Stokbro ( på grund
af problemer med forbindelsen)
Der var uacceptabel dårlig forbindelse på Skype, så mødet blev udskudt
et par timer, uden at det dog hjalp væsentligt. Michael kontakter Skype.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi og medlemstal
4. Orientering fra Schweissudvalget
5. Sommerarrangement 2012
6. Schweisshunden
7. Eliteschweissprøven
8. Nye action-punkter (folder, forskning, bog)
9. Politiskolen
10. Eventuelt
11. Næste møde
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev ændret til ovenstående.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Intet at bemærke.
De endelige referater skal fremover sendes til bestyrelsen, samtidig med
at de vises på hjemmesiden.

3. Økonomi og medlemstal.
Ca. 50 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent.
Indtægterne år til dato matcher lige netop udgifterne, hvilket betyder, at
aktiviteterne for andet halvår, skal finansieres af det endnu ikke betalte
kontingent. Det er derfor vigtigt, at vi er meget omkostningsbeviste.
Finn laver detaljeret regnskab for første halvår.
Finn sender en påmindelse til dem, som ikke har betalt.
De afholdte prøver har givet et overskud på 6.163 kr. inkl. 1.850 kr. fra
Midtjylland 2011. De resterende tre prøver og eliteprøven skal altså
generere 1.837 kr. for at opnå budgettet på 8.000 kr..

4. Orientering fra Schweissudvalget
Rune refererede.
Ansøgerne skal have mulighed for et Kursus3 inden koordinatormødet
den 21. august. Program udsendes til ansøgerne efter sommerferien.
Rune fremlagde et tekstudkast vedr. foreningens mandat i
Schweissudvalget. Til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

5. Sommerarrangement 2012.
Terrænet, programmet og bemandingen er klar.
Deltagergebyret bliver 250 Kr..
Der bliver spor af flere sværhedsgrader, så alle hunde, uanset kategori, får
mulighed for at blive udfordret. Førerne vil blive udfordret på en
schweiss-jagtsti i forbindelse med sporene om søndagen.
Morten Larsen, der i 2011 fortalte om individfært, og deltog under
sporarbejdet, følger op på sine oplevelser, og kommer med gode råd.
Michael forsøger at arbejde videre med Amys sporarbejde på stranden.
Jørgen Skovboe fra ”Nak og Æd” spiser med om lørdagen, og causerer
over udsendelsen og udnyttelse af naturen.

6. Schweisshunden.
Det blev igen til ca. 120 sider.
Der har været problemer med kvaliteten, idet der først var problemer med
trykket og dernæst med limningen. Leverandøren har reageret prompte,
og alle nåede lige netop frem til de betalende medlemmer før den 16. maj.
Erstatningsleverancerne har medført at Finn har ca. 250 stk. ok på lager.

7. Eliteschweissprøven
Bemandingen er på plads. Terrænet skal udvælges.

8. Nye action-punkter (folder, forskning, bog)
Ny folder:
Der skal laves 20.000 stk., og den skal som i 2006 udsendes til
jagtforeninger, relevante specialklubber og andre interessenter.
Rune laver et udkast til næste møde.
Finn laver budget, og søger sponsorater.
Forskning:
Michael har haft et møde med professor Björn Forkman fra ”Center for
Produktionsdyr og Heste” ved det Biovidenskabelige Fakultet (tidligere
Landbohøjskolen) på Københavns Universitet. Der er interesse for
projektet, og man vil forsøge at lave en foreløbig projektbeskrivelse med
relation til hundens lugtesans og sporarbejde.
Bogen:
Nogle forfattere har ikke leveret. Michael laver status før sommerferien.
9. Politiskolen.
Leif overtager for Tom.
Tidspunktet er flyttet til den 19. september.
Max 22 deltagere og kun for medlemmer.

10. Evt.
Ikke noget til referat.

11. Næste møde.
Onsdag den 5. september 2012 kl. 19.00 på Skype

Finn Møller.
Den 13. juli 2012.

