Bestyrelsesmøde
Dato: Tirsdag den 9. marts 2021
Kl.: 18.30
Mødet afsluttet: kl. 20.00
Sted: Skype
Deltagere:
Kenneth Jensen, referent
Jesper Bentsen
Rasmus Andersen
Michael Jensen
Benny Frænde
Leif Stonor Nielsen

Afbud:
Ingen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyt fra formanden
Regnskab
Prøver
Schweisshunden (vores elektroniske medlemsblad)
IT
Evt.

Ad 1. Nyt fra formanden
•
•
•

•

Bestyrelsen har fået ny sammensætning, da det ud fra fælles aftale blev besluttet, at Per
Pedersen udtrådte ultimo januar 2021. Suppleant Jesper Bentsen indtrådte i forbindelse
hermed.
Vi håber, at kunne rekruttere to nye medlemmer til bestyrelsen ved Generelforsamlingen
2021. Gerne nuværende eller tidligere schweisshundeførere. Man er meget velkommen til
at henvende sig til bestyrelsen ved spørgsmål eller interesse.
Dansk Schweisshundeforening har fremsendt Naturstyrelsen (NST) et idegrundlag til en ny
schweissprøve. Problemstillingen er, at for få aspiranter består kvalifikationstesten på trods
af bestået adgangsgivende prøve. Vi forventer at kunne lave en praktisk afprøvning i april
2021, hvorefter følger fremlæggelse til beslutning hos NST. Afslutningsvist skal der
udarbejdes et endeligt regelsæt.
Aspiranter, som indkaldes til kvalifikationstesten i 2021, vil blive inviteret på forudgående
kursus i foreningen. Dato følger.

•

Der er flere aktiviteter planlagt i foråret 2021, og de vil blive annonceret på hjemmesiden.
Aktiviteterne er bl.a. fremstilling af snithårsbog, træningssamling i skoven, foredrag om
hjortevildt og praktisk afprøvning af ny schweissprøve.

Ad 2. Regnskab
•
•
•
•
•

Regnskabet for 2020 er godkendt og klar til fremlæggelse på årets generalforsamling.
316 medlemmer har betalt kontingent
Der er pt. registreret 10 nye medlemmer i 2021
Der er sendt en enkelt rykker ud til de medlemmer, som endnu ikke har betalt.
Vi afventer en fondsansøgning, som er projekteret til ”Sikkerhed langs Vejene” med formål
at assistere med udstyr for landets schweisshundeførere.

Ad 3. Prøver
•
•

Schweissprøve på Fyn den 10. april 2021 har pt. 17 tilmeldte. Af hensyn til nuværende
COVID-19 restriktioner er der førsteret for medlemmer af Dansk Schweisshundeforening.
Der arbejdes på afholdelse af en prøve i Midtjylland i løbet af 2021.

Ad 4. Schweisshunden
•

Vi forventer at kunne udbringe vores elektroniske medlemsblad op til bukkejagten. Vi er
meget interesseret i artikler og annoncer fra vores medlemmer. Henvendelse til formanden
på mail eller mobil.

Ad 5. IT
•
•
•

Der arbejdes med forskellige spændende initiativer i øjeblikket. Mere om dette når der er
opdateringer.
Hjemmesiden er opdateret med artikler m.v.
Facebook fungerer efter hensigten og bidrager til formidling omkring eftersøgning af
klovbærende vildt.

Næste møde: Ikke aftalt

