Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening
Den 7. februar 2015 på Fjelsted Skov Kro.
Deltagere: Finn Møller, Jørgen Olsen, Leif Stonor Nielsen, Michael Ramlau, Rune
Rübner-Petersen, Tom Gerral Nielsen.
Fraværende: Erik V. Stokbro.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Medlemstal og økonomi for 2014
4. Orientering fra Schweissudvalget
5. Elite-schweissprøve. Ændring af prøveregler
6. Forberedelse til generalforsamling
7. Aktiviteter i forbindelse med jubilæumsåret
8. Status på aktiviteter i Strategi- og Handlingsplanen
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
3. Medlemstal og økonomi ultimo 2014.
Målet om 500 ordinære medlemmer blev lige netop nået, 4 har dog først betalt
kontingentet for 2014 i 2015.
Der er 44 udmeldte, 71 nye og 9 slettede.
89 % af medlemmerne i 2013 har genindmeldt sig i 2014.
Året endte med 75.890 kr. på driftskontoen, 185.666 kr. på fondskontoen og 234.796
kr. på forskningskontoen.
4. Orientering fra Schweissudvalget.
Rune orienterede.
Der henvises til offentliggjorte referater på www.schweiss.dk.
Efteruddannelsen bliver i Nordsjælland d. 18-19. april.

5. Elite-schweissprøven.
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 gav inspiration til, at prøvereglerne ændres, så der kan opnås
præmiering for både remarbejde og hetz.
Rune laver et forslag.

6. Forberedelse til generalforsamlingen.
Regnskabet er tilfredsstillende. Der budgetteres med et ekstraordinært stort beløb til
sommerarrangementet p.gr. af jubilæumsåret.
Jørgen og Rune er på valg, og modtager genvalg. Ansvarsfordelingen blev ændret en
smule: Jørgen fortsætter med at være formidlerkontakt,Rune overtager
sekretærjobbet, og Leif overtager kontakten til prøverne.
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring: ”Der kan tegnes
støttemedlemsskab uden stemmeret på generalforsamlingen”.
7. Aktiviteter i forbindelse med jubilæumsåret.
Sommerarrangementet afholdes som sædvanligt sidste weekend i august. Der
planlægges med et ekstraordinært arrangement for at markere jubilæet. Basen bliver
Copenhagen Camping på Amager http://copenhagencamping.dk, med guidet besøg i
Jægersborg Dyrehave http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2013/nov/jaegersborgdyrehave lørdag og sporarbejde blandt dådyrene på Amager Fælled
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89751/KalvebodF%C3%A6lled_061213_web.pdf
om søndagen. I planen indgår en jubilæumsmiddag lørdag aften i Peter Liebs Hus
www.peterlieps.dk/. Der bliver bustransport frem og tilbage.
Der skal laves et ”inspirations-skrift” med udgangspunkt i Wild und Hunds
særudgave ”Zur Fährte”. Finn laver et oplæg, og er redaktør, og medlemmerne skal
opfordres til at bidrage.
8. Status på aktiviteter i Strategi- og Handlingsplanen.
Medlemsskaren skal opdeles i: ordinære medlemmer, æresmedlemmer og
støttemedlemmer. Bestyrelsen fremsætter et forslag til vedtægtsændring på
generalforsamlingen, så der fremover kan tegnes støttemedlemsskab uden stemmeret.
Der skal oprettes en liste over støttemedlemmer på hjemmesiden. Finn har fået ok fra
de fleste jagtforeninger/konsortier, som allerede er medlem. Finn laver en
hvervekampagne blandt Jægerforbundets ca. 900 lokalforeninger, og andre relevante
organisationer; og senere, en spørgeskema-undersøgelse om medlemmernes ønsker
og behov.
Det nuværende udstillingsmateriale er ved at være slidt. Jørgen indhenter tilbud på
nye roll ups og beachflag til udendørs brug, som formidlere og medlemmer kan låne i
forbindelse med udstillinger og messer.
9. Eventuelt.
Intet til referat.
10. Næste møde.
Ikke planlagt
Referent.
Jørgen Olsen
Den 19. februar 2015.

