Dagsorden for bestyrelsesmøde den 08.07.2015 i Dansk Schweisshundeforening

Tid: Onsdag den 8. juli 2015 kl. 16.00 – 21.00
Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Deltagere:

Michael Ramlau
Rune Rübner-Petersen
Finn Møller
Leif Stonor Nielsen
Jørgen Olsen
Erik Stokbro
Tom Nielsen

Referent:

Rune Rübner-Petersen

Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem(afbud)
Suppleant(afbud)
Suppleant

DAGSORDEN
01-02-15

Godkendelse af dagsorden

02-02-15

Godkendelse af referat fra sidste møde

03-02-15

Orientering fra formanden

04-02-15

Medlemstal og økonomi

05-02-15

Orientering fra Schweissudvalget

06-02-15

Eliteschweissprøven

07-02-15

Schweisshunden

08-02-15

Sommerarrangement

09-02-15

Åbenstående aktiviteter

10-02-15

Eventuelt

11-02-15

Næste møde
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01-02-15

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning:

Dagsorden er rundsendt pr. mail
Tilføjelse Orientering om forskningsprojektet
Pkt. tilføjes i åbentstående projekter.

02-02-15

Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning:

Referat fra den er rundsendt pr. mail og offentliggjort på hjemmesiden.

03-02-15

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling:
Indstilling:

Forskningsprojekt
Orientering om projektets status:

Godkendt

Første del af det samlede forskningsprojekt er gennemført og afsluttet, hvad angår
selve sporarbejdet og – træning.
Første del kan underopdeles i tre delelementer:
1. sporing på friske GPS mærkede dyr i vildthegn.
2. Træning efter ny træningsmanual på T-spor og afledningsopgaver
3. Sporing på de samme friske GPS mærkede dyr i vildthegn.

Udestående: Opsamling af data fra dyr og hunde, som skal gennemanalyseres for
at afdække hundenes sporfasthed før, og efter træning efter træningsmanual.
VILLUM Fonden har bevilliget kr. 630.000,- til projektets første fase, som er
gennemført. Vi forhandler om at måtte bruge pengene til at kunne gennemføre en
tilføjelse til første del, idet der i forløbet er opstået nye aspekter og spormæssige
udfordringer. Svar forventes i september.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.
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04-02-15

Medlemstal og økonomi

Sagsfremstilling:
Indstilling:

Finn Møller har sendt materiale til alle best-medlemmer den 4.7.15
482 medlemmer har betalt. Heraf 43 nye, 25 udmeldt, og 35 mangler at
betale.
Beholdning ca. 102000kr. ult. juni

Beslutning:

Taget til efterretning. FM rykker restanterne.

05-02-15

Orientering fra schweissudvalget

Sagsfremstilling:

Kvalifikationstest-ny procedure
Nye regler for egnethedsprøve
Egenkontrol skema
Bedømmerseminar

Indstilling:
Beslutning:

Til orientering.
Se schweiss.dk

06-02-15

Eliteschweissprøven

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning:

Forsøges gennemført på NST-Blåvand den første weekend i september (56/9)
Til godkendelse.
Godkendt

07-02-15

Schweisshunden

Sagsfremstilling:

Kom lidt for sent ud iflg. FM
God ide med tilbageblikkene.
Er sendt til alle de frafaldene medlemmer, men ingen har reageret med
genindmeldelse.
Omkostning til bladet ca. 47.000 kr.
Frankeret for 14.700 kr.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning
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08-02-15

Sommerarrangement

Sagsfremstilling:
Indstilling:

Tilmeldinger indtil dato ca. 17
Hvad gør vi…
MR kontakter Christian vedr. aktiviteterne om søndagen.
LSN kontakter Johnny Bastian angående foredrag om ”træning af
påvisningshund”. FM kontakter John Damsager – ”væggelushund”
MR kontakter ”manntrailing” hund.

Beslutning:

MR laver program og det sendes på mail til medlemmerne og
offentliggørelse på hjemmesiden.

09-02-15

Åbentstående aktiviteter

Sagsfremstilling:

Jubilæumsskriv
FM er tovholder og forsætter arbejdet efter ferien.
Tilfredshedsundersøgelse
FM arbejder videre og har fået 5000 kr. til udførelsen og
afrapportering.
Idealprofil og mentaltest
MR kontakter ES for status.
Forskningsprojektet
MR orienterede om status.
Første fase afsluttes – resultatet af aktiviteterne afrapporteres
1. sept. Og 1.dec skal vi have resultatet af projektet sendes til
natur-erhvervsstyrelsen.

10-02-15

Eventuelt

Hundefoder-Oliver har henvendt sig. MR kontakter Oliver.
Gram Slot Jagtmesse tilbyder gratis stand MR kontakter JO.
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Formidler: Dyrskue/Bondens marked - Streamer mangler til uddeling. MR
tager initiativ til at få streameren ”Påkørt dyr” genoptrykt.

11-02-15

Næste møde
Tilstedeværelsesmøde den 9/12 på Fjeldsted Skovkro hvis NIS/DJ kan!
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