Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening
Den 1. februar 2014 på Fjelsted Skov Kro.
Deltagere: Finn Møller, Jørgen Olsen, Michael Ramlau, Leif Stonor
Nielsen, Erik V. Stokbro.
Fraværende:
Tom Gerral Nielsen (med afbud). Rune Rübner-Petersen (syg).
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi og medlemstal
4. Orientering fra Schweissudvalget
5. Kort status på Nymindegab-seminaret
6. Forberedelse til generalforsamlingen:
 Status på afholdte aktiviteter
 Status på igangværende aktiviteter
7. Ny Strategi- og Handlingsplan for perioden 2014-2018
8. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger
3. Økonomi og medlemstal.
Økonomi:
Årets driftsresultat blev17.433 kr. Dertil kommer 4.600 kr. fra en prøve,
som blev indbetalt så sent, at de må indtægtsføres i 2014.
Der var pr. 31. december 66.315 kr. på driftskontoen.
Der er pr. 31. januar 112.182 kr. på driftskontoen. Tilvæksten er fra
indbetalte kontingenter.

Årets resultat for fondsmidlerne blev -24.013 kr.. Der er brugt 32.893 kr.
til layout, trykning og udsendelse af den nye folder. Udsendelsen har bl.a.
medført, at foreløbigt 27 jagtforeninger har tegnet et støttemedlemskab.
Der var pr. 31. december 125.445 kr. på fondskontoen.
Der er pr. 31. januar 132.345 kr. på fondskontoen. Tilvæksten er fra
indbetalte gebyrer for Nymindegab-seminaret.
Medlemstal:
Der var ultimo december 482 betalende og 3 æresmedlemmer. En
nedgang på 15 (-3,0 %). 448 er genbetalende (90,1 %).
194 medlemmer har indbetalt kontingent i januar 2014.
4. Orientering fra Schweissudvalget.
Ingen væsentlige aktiviteter.
Kirsten Skovsby genopstiller ikke til Hovedbestyrelsen, og udtræder
formentlig derfor også som formand for Schweissudvalget.
5. Kort status på Nymindegab-seminaret.
Der er kommet voldsomme prisstigninger for Nymindegab-lejren pr. 1.
februar, så budgetter et forøget til 162.000 kr.
Finn har søgt de fonde, som har bidraget tidligere, men har endnu ikke
fået noget tilsagn.
Fra bestyrelsen deltager Finn, Jørgen, Michael og Rune.
Der er foreløbigt tilmeldt ca. 60 personer og ca. 35 hunde. Det er målet at
alle hunde kommer i arbejde.
Sporene skal symbolisere både haglskudt og kugleskudt råvildt.
Der er ok for lån af Naturstyrelsens terræner.
Vi skal have Jens Christians hetz-maskine med.

6. Forberedelse til generalforsamlingen.
Der er ok fra Lars vedr. dirigentopgaven.
Finn, Leif og Michael er på valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg.
Erik og Tom modtager genvalg som suppleanter.
Finn kontakter Jes og Bjarne vedr. revisorposterne.
Formandens beretning skal bl.a. indeholde:
 Status på afholdte aktiviteter
 Status på igangværende aktiviteter
Vi har 25 års jubilæum i 2015, og en foreløbig plan er at afholde et
arrangement, som involverer Jægersborg Dyrehave i Klampenborg og
Kalvebod Fælled på Amager.
Michael fortæller om den nye strategiplan.
7. Ny Strategi- og Handlingsplan for perioden 2014-2018.
Eftermiddagens arbejde med den nye strategiplan bliver understøttet af en
konsulent, som skal hjælpe os med at komme hele vejen rundt om emnet.
Mere om det på generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Finn har bedt Schweisshundens layouter om at kikke lidt på logoet og
brevpapiret for en evt. modernisering.
De nye mærkater skal være større og mere robuste.

Finn Møller.
Den 7. februar 2014.

