
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening 

 

Den 04 maj 2011 på Skype. 

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

Nielsen, Michael Ramlau, Tom Gerral Nielsen. 

Fraværende: Rune Rübner-Petersen. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

3. Økonomi og medlemstal. 

4. Forretningsorden. 

5. Schweisshunden. 

6. Sommerarrangement. 

7. Formidlerkorpset. 

8. Opfølgning på aktiviteter i handlingsplan. 

9. Ny hjemmeside formål indhold. 

10.  Eliteschweissprøven. 

11. Eventuelt. 

12. Næste møde. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Ingen bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Ingen bemærkninger. 

3. Økonomi og medlemstal. 

Finn har sendt diverse tal og statistikker som viser, at vores indbetalinger 

fuldstændig følger 2009, dog lidt dårligere end 2010. 283 har betalt deres 

kontingent, men efter Finns rundringning, til dem der ikke har betalt, er 

der stadig en forventning om at medlemstallet lander på 450-475. Vi skal 

i fremtiden informere bedre om betaling af kontingentet, da 

schweisshunden ikke udsendes før vi har modtaget kontingent fra det 

enkelte medlem. 

 

4. Forretningsorden. 

Finn laver forslag til ændringer, som gennemgås på næste møde. 



5. Schweisshunden. 

Schweisshunden er nu færdig, og er ved at blive trykt. Schweisshunden er 

i år på 126 sider, og dermed et største antal sider til dato. Et godt indhold, 

stor artikel om ID sporing i Sverige, samt mange spændende indlæg. 

Schweisshunden forventes at være ude ved de af vore medlemmer, som 

har betalt kontingent, inden bukkepremieren den 16/5. 

6. Sommerarrangement. 

Det tegner til at blive et godt arrangement. Rigtig mange har tilbudt at 

hjælpe til. Vi har fået et areal på 2x2 km stillet til rådighed i 

Klosterheden, så der er masser af plads til aktiviteter. Der vil blive afholdt 

et møde med medhjælperne inden sommerferien. 

7. Formidlerkorpset. 

Jørgen laver et opslag, som kommer på vores hjemmeside, så alle der går 

med tanken om, at komme ud og fortælle, holde foredrag, undervise, får 

muligheden for at melde sig.                                                               

Prisen for at deltage på vore kurser, er sat til 300 kr. for vore medlemmer, 

og 400 kr. for ikke medlemmer. 

 

8. Opfølgling på aktiviteter i handlingsplanen. 

Inden næste bestyrelsesmøde udarbejderl Rune Foreningens retningslinier 

og vejledning for prøveledere, således at alle vore prøveledere har faste 

retningslinier, hvorefter foreningens prøver bliver afholdt.  Finn 

udarbejder et afregningsbilag, som Rune includerer i vejledningen.  

9. Ny hjemmeside; formål, indhold og tilretning. 

Hjemmesiden blev rullet ud med få dages forsinkelse. Den er blevet godt 

modtaget. Der skal foretages nogle små justeringer, og der skal bl. a. 

tilføjes en køb og salg, hvis det er muligt. 

10. Eliteschweissprøven. 

Ole Knudsen og Villy Hjort har hjulpet med at udarbejde et oplæg til 

Eliteschweissprøvens regelsæt. Udkastet gennemgås og sammenskrives 

af Leif og Michael, hvorefter det bliver lagt på foreningens hjemmeside. 

11. Eventuelt. 

Erik følger op på Jørgen Jensen vedr. gentagelse af 1000m prøven. 

Foreningens næste seminar i Nymindegab er sat til at blive afholdt den 

17-18 marts 2012, hvor det skal være muligt for deltagere at komme 

fredag aften efter spisetid. Michael har lavet aftale med Harald Fischer, 

og Michael inviterer ligeledes Tobias Gustavsson som indlægsholder, 



samt kontakter Michael Ellerbæk fra Forsvarets Hundeskole med henblik 

på et indlæg herfra.  

Michael laver foreløbig agenda for kurset, og der laves et budget for 

kurset, så Finn kan tage fat på at skaffe de nødvendige midler. 

12. Næste møde. 

Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 19.00 hos OS SELV. Skype-videomøde 

 

 

Jørgen Olsen. 

Den 10. maj 2011. 


