Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening.
Den 5. februar 2011 hos Aksel Bek.
Deltagere: Aksel Bek, Bent Hundstrup, Finn Møller, Leif Stonor, Jørgen Olsen,
Michael Ramlau, Søren Larsen.
Fraværende: Ingen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Medlemstal og medlemsudvikling
3. Kursus og formidling 2010
4. Kursus og formidling 2011
5. Projekter
6. Prøver 2010 og 2011
7. Regnskab
8. Budget
9. Valg
10.Forslag til vedtægtsændring
4. Sommerarrangement 2011.
5. Nymindegab.
6. Gennemgang af handlingsplan.
7. Orientering fra schweissudvalget.
8. Hjemmesiden.
9. Flyvestation Karups hundetjeneste.
10.Orbiloc info.
11.Næste møde.
12.Eventuelt.
1. Godkendelse af dagsorden.
Intet at bemærke.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Datoen var den 22. oktober 2010.
12. Økonomi og medlemstal.
Bent ønsker hurtig afregning på bestyrelsesmøde-udgifter.
13. Eventuelt.
Orbiloc til reduceret pris kan tilbydes til legitimerede hundeførere.
3. Generalforsamling
1. Valg af dirigent.
Aksel har aftalt med Lars Malver.

2. Medlemstal og medlemsudvikling.
Finn har lavet statistik ud fra Bents oplysninger. Primo 456 medlemmer,
ultimo 447. 15 % ikke betalt, 13 % nytilgang, 85 % genbetalende.
3. Kursus og formidling 2010.
Michael har indsamlet tal fra formidlerne.
4. Kursus og formidling 2011.
Der er områder i landet, hvor der er plads til en formidler.
5. Projekter.
Bogen. Michael har lavet en foreløbig indholdsfortegnelse med forslag til
mulige forfattere. Alle kommer med input.
Trafikeftersøgninger. Michaels forslag medtages i schweissudvalgets
arbejdsgruppe vedr. emnet.
Forskningsprojekter. Er nu med i schweissudvalgets strategiplan. På
næste bestyrelsesmøde skal drøftes, hvilke projekter vi vil foreslå.
6. Prøver 2010 og 2011.
Der har været en tilfredsstillende deltagelse og præmiering i 2010.
Prøverne for 2011 er fastlagt. Der mangler dog endelig beslutning for
1000 m i Nordjylland.
Elitesporene dokumenteres ikke med Garmin-pejl.
7. Regnskab.
Bent laver regnskab.
8. Budget.
Der budgetteres med et overskud på 500 kr.. Kontingentet fastholdes på
200 kr..
Bent tester validiteten af de nuværende mail-adresser for evt. at kunne
spare fremtidig porto.
9. Valg.
Leif accepterer genvalg som suppleant. Søren ønsker ikke genvalg, så der
skal findes en evt. kandidat øst for Storebælt.
Aksel accepterer genvalg, og det samme gør Bent, som dog ønsker at
blive afløst efter denne periode.
10. Forslag til vedtægtsændring.
Finn ændrer forslaget vedr. æresmedlemmer, så bestyrelsen kan beslutte
med orientering af generalforsamlingen.

4. Sommerarrangement 2011.
Finn har fået tilsagn om assistance fra 5 hundeførere og 3 sporfolk. Der kommer
forhåbentlig flere.
Programmet er endnu ikke fastlagt, men det skal som sædvanligt være en
kombination af erfaringsudveksling og sporarbejde med islæt af nyt vedr. træning
af både hund og fører. Der skal være noget for både nybegyndere og erfarne.
Gerne noget om ID-træning og hundens førstehjælp. Evt. Bille Ruvald.
Finn indkalder arbejdsgruppen kort efter generalforsamlingen.
5. Nymindegab.
Finn forsøger at booke 10-11. eller 17-18. marts 2012.
Det gennemgående tema skal være ID-træning og -sporing. Feltarbejdet skal
organiseres som i 2010.
Der skal ikke være egenbetaling. Tilmeldingsgebyret skal være forskelligt fra
kontingentet.
6. Gennemgang af handlingsplanen.
Udskydes til næste møde.
7. Orientering fra schweissudvalget.
Aksel orienterede.
8. Hjemmesiden.
Aksel har efterlyst en mere levende hjemmeside. Michael har lavet et foreløbigt
forslag til layout. Behandles på næste bestyrelsesmøde.
9. Hærens hundeskole, Flyvestation Karup.
Michael kontakter med henblik på at få arrangeret et besøg for foreningens
medlemmer en aften eller weekend.
10. Orbiloc info.
Der er foreløbig solgt 120 stk. til hundeførerne. Det kan forventes, at Orbiloc i
efteråret kommer med et lignende tilbud til alle medlemmer.
11. Næste møde.
11. marts kl.15.00 hos Michael.
12. Eventuelt.
Nordmændene har accepteret oplægget, så der mangler nu kun den endelige dato.
Leif spørger Peter Larsen, om han evt. kan tage “Fra hvalp til egenthedsprøve”.

Efterskrift vedr. pkt. 3.9. Valg.
Efter bestyrelsesmødet har Aksel meldt, at han alligevel ikke ønsker at stille op,
og derefter har Bent også meldt fra. Leif har herefter meldt, at han accepterer valg
til bestyrelsen, hvorfor der skal findes emner til ét bestyrelsesmedlem og to
suppleanter.
Bestyrelsen har kandidater.

Finn Møller
Den 18. februar 2011.

