
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening 

 

Den 1. december 2011 hos Leif. 

Deltagere: Erik V. Stokbro, Finn Møller, Jørgen Olsen, Leif Stonor 

Nielsen, Michael Ramlau, Rune Rübner-Petersen, Tom Gerral Nielsen. 

Fraværende: Ingen. 

Dagsorden:  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3 Økonomi og medlemstal 
4. Orientering fra Schweissudvalget 
5. Foreningens hjemmeside 
6. Status på aktiviteter med henblik på fremlæggelse på den kommende 
generalforsamling  
 7. Udarbejdelse AF ændringsforslag til forretningsorden  
8. Generalforsamling 2012 
9. Status på foreningens handlingsplan 
10. Kursus i Nymindegab marts 2012 
11. Fremadrettede aktiviteter for 2012 
12. Eventuelt 
13. Næste møde 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Ingen bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Ingen bemærkninger. 

3. Økonomi og medlemstal. 
Medlemstallet er nu 495 mod 442 samme tid sidste år, og dermed er der 

en lille chance for at vores mål på 500 medlemmer er inden for 

rækkevidde. 

Finn gennemgik økonomien som blev godkendt. 

Finn blev bedt om at lave en opstilling af driften holdt op mod budget, så 

vi kan se, hvorledes driften udvikler sig i forhold til det lagte budget. 



4. Orientering fra Schweissudvalget. 
Rune orienterede om indholdet fra sidste Schweissudvalgetsmøde. 

I øjeblikket ligger Trafikgruppen stille, idet Schweisssekretariatet er rendt 

tør for penge. Vi kan kun beklage situationen, idet vi følte at arbejdet 

begyndte at tage form, og at det ikke lige umiddelbart ser ud til, at det kan 

færdiggøres. 

Tøj gruppen har nu samlet penge nok ind, så der kan indkøbes nye 

dragter. Sekretariatet har fået til opgave at indhente tilbud, samt udvælge 

den fremtidige beklædning. Udvalget har anbefalet, at der kigges ind til 

en leverndør af standard beklædning, så der ikke igen skal 

specialfremstilles dragter. 

Der er optaget 11 nye hundeførere. 

5. Foreningens hjemmeside. 

Vores hjemmeside er meget besøgt, men der er ikke så mange, der 

deltager i debatten. Vi kan kun opfordre medlemmerne til aktivt at bruge 

det nye debatforum. I den forbindelse hestilles til at man som debattør, 

giver sig til kende med sit rigtige navn. 

Webmaster udarbejder en statistik der viser, hvor mange besøg vi har på 

sitet, og hvilke sider der har størst interesse. 

6. Status på aktiviteter med henblik på fremlæggelse på den kommende 
generalforsamling. 

Vi har i løbet året haft kontakt til personer fra Tyskland, Sverige og 

Norge. I forbindelse med næste kursus i Nymindegab i marts 2012, har vi 

inviteret Tobias Gustavsson og Harald Fischer til at holde indlæg. 

Bille Ruvald blev nævnt som mulig indlægsholder. Michael undersøger 

muligheden. 

I lighed med tidligere år har formidlerne været ude til ganske mange 

arrangementer, hvor de også har haft kontakt til rigtigt mange 

interesserede. Jørgen tager kontakt til formidlerne m.h.p. at få lavet et 

samlet overblik, der kan fremlægges på generalforsamlingen. 

7. Udarbejdelse af ændringsforslag til forretningsordenen. 

Finn fremlage forslag til ændringer i forretningsordenen, som samtidig 

gør den mere tidssvarende. 
 



8. Generalforsamling 2012. 
Generalforsamlingen er sat til den 3. marts 2012.  Indkaldelse vil bl.a. 

blive annonceret på foreningens hjemmeside.  

9. Status på foreningens handlingsplan. 
Handlingsplanen blev gennemgået, med status på de enkelte handlinger.     

 -  En række kompetente personer har givet tilsagt om at deltage i 

udarbejdelsen af foreningens bog om sportræning og schweissarbejde.  

- Rune har udarbejdet et sæt retningslinier for foreningens 

prøveledere. 

- Jørgen inviterer alle vore formidlere til et møde lørdag den 4. 

februar 2012 på Fjeldsted Skovkro 

- Rune inviterer alle vore prøveledere til et møde samme dato og 

samme sted. 

10. Kursus i Nymindegab marts 2012 

Finn og Michael laver agenda, udarbejder budget for arrangementet, og 

Finn begynder at søge om fondsmidler til at dække omkostningerne eller i 

det mindste en del heraf. 

11. Fremadrettede aktiviteter for 2012. 
Bestyrelsen ønsker at foreningens sommerarangement 2012 bliver afholdt 

på Fyn. Vi tager kontakt til hundeførerne på Fyn, med henblik på at finde 

et egnet sted og få sat gang i forberedelserne.  

12. Eventuelt. 
For at tilgodese vore medlemmer øst for Storebælt, er det tanken at 

Eliteschweissprøven skiftevis skal holdes i Jylland og på Sjælland. Næste 

år vil vi derfor afvikle prøven på Sjælland i Gribskov, hvis dette kan lade 

sig gøre. Leif arbejder på sagen med at skaffe det nødvendige terræn. 

For at alle er maksimalt forberedt til kommende bestyrelsesmøder via 

Skype, skal alle der har indlæg, rundsende relevante bilag i god tid inden. 

Helst en uge i forvejen. 

13. Næste møde. 

Næste møde lørdag 4. februar 2012 kl. 9.00 på Fjeldsted Skov Kro. 



 

 

Den 4. december 2011. 

Jørgen Olsen. 
 

 


