Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. april 2017

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi og medlemstal
3. Schweisshunden
4. Fordeling af opgaver og ansvarsområder
5. Input fra generalforsamling og det fremadrettede
6. Sommerarrangement
7. Eliteschweissprøve 2017
8. Eventuelt

Ad. 1:
Der blev foreslået et par tilføjelser, som efterfølgende blev drøftet.
Ad. 2.
Driftskontoen viser et statusresultat på kr. 56.371,-. Samlet kassebeholdning er kr. 104.950,- I februar
måned har der været afholdt en større udgift i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. Finn har
sendt regningen på Gule ærter til Jægerforbundet, idet Claus Lind Christensen på sin Facebook profil har
oplyst at Jægerforbundet sponsorerede frokosten.
Der er indgået et tilskud fra Schweiss-sekretariatet på kr. 100,- pr registeransøger foreningen har haft på
kursus III.
Der er optaget 20 nye medlemmer indtil videre i år.
Ad. 3
Redaktøren arbejder ihærdigt på Schweisshunden. Der mangler forord og årsberetning fra formanden.
Tidsplanen holder, så bladet forventes udsendt inden starten på årets bukkejagt.
Ad. 4
Fordeling af opgaver og funktion som kontaktperson:
Michael: Formand og kontakt til udlandet
Rune: Næstformand
Finn: Kasserer og redaktør af Schweisshunden
Leif: Bestyrelsesmedlem og foreningens repræsentant i Schweissudvalget
Benny: Bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens kontakt til prøvelederne, samt admin på Hundeweb.

Tom: Suppleant til bestyrelsen, Web master
Asger: Suppleant til bestyrelsen og kontakt til formidlerkorpset.

Benny og Rune finder ud af om der skal holdes en prøve på Lolland
Michael skal forsøge at finde en resourcestærk person fra udlandet, der kan holde indlæg på næste års
seminar i Nymindegab.
Ad. 5.
I forbindelse med generalforsamlingen kom der en del gode input til, hvorledes vi skal agere fremadrettet.
Inputtene har dannet grundlag for nogle tanker, som Michael præsenterede for den øvrige bestyrelse.
Disse tanker involverer især Schweiss-sekretariatet, men også Jægerforbundet. Derfor er der sat et møde
op mellem de berørte parter til afholdelse i maj måned. Der kan ikke refereres til disse tanker, før de har
været præsenteret og diskuteret på det omtalte møde.
Ad. 6
Sommerarrangementet er i gode hænder bland de sønderjyske hundeførere. Der bliver annonceret i
Schweisshunden, ligesom der bliver lagt et mere udførligt program op på hjemmesiden i løbet af maj.
PT er der lagt op til 1000 meter uden dommerledsagelse, og 3 timers spor.
Bestyrelsen opfordrer arrangørerne til at finde en person, som kan holde et indlæg omkring ”At finde
anskudsstedet.”
Ad. 7
Vi vil forsøge at afholde Eliteschweissprøven d. 12. august i Grib Skov
Ad. 8
Temaet om udvikling af nye spor blev diskuteret som en forlængelse af vores snak med DKK’s
schweissudvalg i efteråret 2016. Der har endnu ikke været en tilbagemelding fra DKK udvalget, hvorfor vi
nu begynder at kigge ind til opgaven uden involvering fra DKK’s schweissudvalgs side.
Benny tilbød at begynde med nogle simple skitseringer.
Gamle numre af Schweisshunden sættes til salg for en stærkt reduceret pris.
Michael får afhentet varelager hos Jørgen Olsen og bragt det til Finn.

Referent
Michael Ramlau.

