Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening
Den 30. september 2014 på Skype.
Deltagere: Finn Møller, Jørgen Olsen, Leif Stonor Nielsen, Michael
Ramlau, Rune Rübner-Petersen, Tom Gerral Nielsen.
Finn deltog igen på en noget ”hakkende” forbindelse.
Fraværende: Erik V. Stokbro.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Medlemstal og økonomi
4. Orientering fra schweissudvalget
5. Eliteschweissprøven
6. Prøve uden dommerledsagelse
7. Sommerarrangement
8. Matrix for Bloggen
9. Eventuelt
10. Næste møde
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
3. Medlemstal og økonomi.
Der er 515 ordinære medlemmer, hvoraf 58 endnu ikke har betalt
kontingentet for 2014. Finn sender dem en påmindelse.
Driftsresultatet år til dato er -1.040 kr.
Der er 65.275 kr. på driftskontoen og 315.702 kr. på fondskontoen.
4. Orientering fra schweissudvalget.
Rune orienterede.
Der henvises til offentliggjorte referater på www.schweiss.dk.

5. Eliteschweissprøven.
Der var tilmeldt 7 hunde, 4 x 20 timers og 3 x 40 timers. Der var lavet et
fint set up på et godt terræn, men vejrguderne var os ikke venligt stemte,
da der faldt 38 mm regn denne weekend.
Ingen hunde blev præmieret, selv om der blev kæmpet bravt. Især én
ekvipages intense indsats medfører, at det bør overvejes at justere
prøvereglerne.
Der skal udarbejdes en tilmeldingsblanket specifikt til denne prøve.
6. Prøve uden dommerledsagelse.
Der var tilmeldt 6 hunde, 1 registreret schweisshund og 5 sporhunde. Alle
ekvipager gennemførte, og der var ros til arrangørerne for at have taget
initiativ til afholdelse af denne form for prøve, og for afviklingen af
prøven.
7. Sommerarrangement.
Årets sommerarrangementet blev holdt på Fyn, hvor de fynske
hundeførere havde sammensat et godt program, hvor alle, uanset
niveauet, havde mulighed for at få ny læring med hjem.
Lørdag formiddag var der indlæg af Marlene Svendsen om hvalpetest, og
Leif Stonor og Lars Malver gav en introduktion til sporarbejde. Lørdag
eftermiddag var der sportræning i skoven for både nybegyndere og
trænede hunde. Søndag formiddag var der et indlæg vedr. Told & Skat’s
hunde, samt et indlæg af Carsten Batzlaff vedr. kravene til den optimale
schweisshund. Ud over det faglige udbytte, var det som sædvanligt et
godt socialt samvær.
8. Matrix for Bloggen.
Michael har lavet en matrix for Bloggen på www.schweisshunden.dk,
som relaterer relevante emner til de enkelte måneder. Dette skulle gerne
give medlemmerne lyst til at deltage i debat om emnerne.
9. Eventuelt.
Intet til referat.
10. Næste møde.
På Fjelsted Skov Kro den 7. februar 2015 kl 9.00
Referent.
Jørgen Olsen
Den 19. oktober 2014

