Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening
Den 8. juli 2014 på Skype.
Deltagere: Erik V. Stokbro, Finn Møller, Jørgen Olsen, Leif Stonor
Nielsen, Michael Ramlau, Rune Rübner-Petersen, Tom Gerral Nielsen.
Finn deltog på en noget ”hakkende” forbindelse.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Medlemstal og økonomi
4. Orientering fra schweissudvalget
5. Eliteschweissprøven
6. Schweisshunden 2014
7. Opfølgning på igangsatte aktiviteter:
 Mentalbeskrivelse
 Forskningsprojekt
 Medlemmernes forventninger
 Anskydningsproblematikken
 Matrix for bloggen
8. Ny prøve uden dommerledsagelse
9. Sommerarrangement
10. Formidlerne
11. Eventuelt
12. Næste møde
1. Godkendelse af dagsorden.
Blev ændret til ovenstående.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Vedr. pkt. 5, har Finn efterfølgende konstateret, at det ikke er muligt at
udlede en sikker konklusion ud fra de opsamlede GPS-data.

3. Medlemstal og økonomi.
Der er 501 registrerede medlemmer, hvoraf 60 endnu ikke har betalt
kontingentet for 2014. Finn sender dem en påmindelse.
30 jagtforeninger har tegnet støttemedlemskab på baggrund af sidste års
kampagne. Erik følger op på DJ vedr. fil med jagtforeningsformændenes
adresser.
Driftsresultatet år til dato er 12.925 kr.
Der er 86.796 kr. på driftskontoen og 200.702 kr. på fondskontoen.
4. Orientering fra schweissudvalget.
Rune orienterede.
Der henvises til offentliggjorte referater på www.schweiss.dk.
5. Eliteschweissprøven.
Planlægningen er i fuld gang. Leif har booket terræn hos Sorø Akademi.
Der er i øjeblikket 4 tilmeldte ekvipager, 3 x 20 timers og 1 x 40 timers.
Der er lavet aftale med to dommere til ét hold. Kommer der yderligere
tilmeldinger, skal der oprettes et hold mere.
6. Schweisshunden 2014.
Der er udelukkende positive tilbagemeldinger fra medlemmerne, og
bestyrelsen er tilfreds med resultatet. Af forskellige årsager blev bladet en
uge forsinket.
7. Opfølgning på igangsatte aktiviteter.
Mentalbeskrivelse og idealprofil for en schweisshund.
Erik har gennemgået eksisterende materiale fra relevante
specialklubber, for at se om der er sammenfald, som kan bruges i
beskrivelsen af en ideal schweisshund. Målet er at få beskrevet en
række elementer, der kan indgå i en mentaltest.
Forskningsprojekt.
Michael har sendt 6 ansøgninger om finansiel støtte til projektet. Der er
modtaget 3 afslag, så der er stadig 3 i spil. Der lægges en status på
hjemmesiden.
Medlemmernes forventninger.
Finn laver forslag til spørgeskema til de tre medlemskategorier, og
begynder at arbejde på sagen efter sommerferien.

Anskydningsproblematikken.
Michael har været i dialog med Claus Lind Christensen angående
jægernes forpligtelse til at rekvirere en schweisshund. Indtil videre
dog uden at der er kommet konkrete aktiviteter. Michael inviterer
Claus Lind Christensen til et temamøde i forbindelse med et
kommende bestyrelsesmøde.
Matrix for bloggen.
Michael kommer med et forslag til emner i forhold til årstid, så der
kommer relevante indlæg på bloggen i forhold til, hvad der rører sig i
prøve-verdenen eller i forbindelse med eftersøgnings-sæsonerne.
8. Ny prøve uden dommerledsagelse.
Den første prøve bliver i Hirtshals hos Jørgen Jensen. Michael kontakter
Jørgen, og prøven annonceres på hjemmesiden.
9. Sommerarrangement.
Der er ikke særlig mange tilmeldte, hvorfor arrangementet skal
synliggøres bedre på hjemmesiden. Tom kontakter Web-leverandøren, og
Michael følger op over for arrangørerne.
10. Formidlerne.
Jørgen foreslår, at antallet af formidlere øges, og at der tilbydes
sporkurser med 6 - 8 lektioner. Jørgen taler med de implicerede
formidlere, og fremlægger et forslag på næste bestyrelsesmøde.
11. Eventuelt.
Vi tilbyder at sponsorere poloer og kasketter til retrieverklubbens
landshold.
12. Næste møde.
På Skype: Den 30. september 2014 kl.19.00

Referent.
Jørgen Olsen
Den 9. juli 2014

