
                                                                                                                  

Referat HB-møde onsdag d. 21.2. 2018 kl. 17.00 

på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

 

Til stede: Peter M. Larsen (PML), Linda Milton (LM), Vivi Gilsager (VG), Tina Nørgaard (TN), Ole 

Sarbæk (OS), Irene Thygesen (stedfortræder for Michael Lumby), Lise Drudgaard (LD) og Karin 

Christiansen (KC) 

 

Dagsorden: 
1. Repræsentantskabsmødet: 

             Indkomne forslag  
Regnskab 2017 
Valgene 
Æresmedlemmer / Gaver 
Praktisk, projektor, stemmesedler m.m. 
Mødetid / morgenmad 
 

2. Indkomne mails 
  

3. Nyt fra Avlsrådet 
 

4. Nyt fra BHR 
  

5. Nyt fra Ungdomsudvalget 
  

6. Nyt fra IT- udvalg 
  

7. Økonomi 
 

8. WM 2018 og jubilæum 
  

9. Sponsor Agria 
 

10. Formandsmødet d. 3.3. 
 

11. Næste møde 



  
12. Eventuelt 

 

Ad 1. Forslagene drøftet. KC konfererer med DKK for at sikre, at forslagene kan behandles. 

Herefter lægges de på hjemmesiden. 

  

Regnskabet underskrevet.  

Drøftelse om posteringer generelt. Opsætningen trænger til en revision. LM kommer med forslag. 

Valgene:  

Drøftelse om at være loyal over for klubben, når man ytrer sig på de sociale medier. 

Kandidatlisten gennemgået. 

Æresmedlemmer indstilles til repræsentantskabet til godkendelse. 

Gaver: Uddeles ikke i år, da der er rigtig mange, der gør et stort arbejde for klubben. 

 

Dato for Repræsentantskabsmødet 2019 er d. 17. marts. Sted: Fjelsted skovkro. 

2  
Indkomne mails:  
Kreds 77 – Tørring sættes i bero. Kredsens medlemmer overflyttes til andre kredse.  
Der er kommet en mail med ønske om, at DKK får adgang til oplysninger, så de lettere kan 
opdatere ændringer på tyske hunde. HB tager det med til DKK til næste møde. 
Mail fra medlem om ”Giardia”. OS spørger sin dyrlæge, om han vil skrive en artikel til bladet. 
OS skriver svar på henvendelsen. Det er op til de enkelte kredse at have regler for 
træningspladserne, men det er enhver hundeejers ansvar og pligt at holde en syg hund 
hjemme, så den ikke smitter andre. 
Mail medlem om, at vi som klub bør komme frem med de positive historier om 
schæferhunden. Ideer hertil: Små film på Facebook, flere schæferhunde i bybilledet, veste på, 
så folk kan se, vi kommer fra Schæferhundeklubben.  
Evt. kontakte en multimediestuderende, som kunne være behjælpelig.  
 
3.Nyt fra Avlsrådet: Lena Pichler har færdiggjort sit arbejde og overleveret det hele til 
Avlsrådet.  
 
4.Nyt fra BHR. Der er 66 ekvipager tilmeldt DM-VM-udtagelsen i kreds 59 - Grindsted.  
Ved Herning Open vil der også være agility-konkurrence. Den person, der skal hjælpe til WUSV 
VM – agility, dømmer agility til Herning Open. 
VG har været til dommermøde i Slovenien. Hun gennemgår hovedpunkterne i det nye 
prøveprogram til formandsmødet d. 3.3. 
Programmet trykkes til august og træder i kraft 1.1.2019 

 



5. Nyt fra Ungdomsudvalget: Der er ungdomsweekend i kreds 38 – Haderslev d. 25.-27.5. 
Schæferhundeklubben har 100 års jubilæum den dag, der er Ungdomsudstilling – d. 14.7., 
så dette fejres også her.  

  
6. Nyt fra IT- udvalg: Der er udfordringer med udsendelse af fakturaer fra Danske Bank. 

Udvalget arbejder videre med at finde en løsning. 
Mobillos tilbyder hjemmesider til kredsene.  TN laver oplæg herom på formandsmødet. 
VG har møde med Caniva d. 22.2. om en klubløsning. 

  
7. Økonomi: Klubbens regnskabsprogram udgår. It-udvalget og LM finder en ny løsning. Der 

er kommet nye regler om handel med værdipapirer. Lei-kode bestilles. 
 

8. WM 2018 og jubilæum: VG fortalte om VM- mødet på Randers stadion. Banerne er blevet 
fordelt til agility og skue. Næste møde er d. 6.3., hvor medarbejder fra Visit Randers 
inviteres med.  
Da der er sløjfet nogle p-pladser, kan det blive et problem med parkering til 
arrangementet.  
VG får lavet tegninger over standenes placering, udendørs såvel som indendørs.  
 I marts sendes præregistrering ud til alle lande. 
VM-tøj: TN har lavet en prototype. VG efterlyser lasertryk. TN undersøger priser og får 
tilbud hjem.  

  
9. Vi arbejder med Agria om en flere årig hovedsponsor aftale, som vi forventer at være på 

plads inden sommer. 
 

 
10. Formandsmødet d. 3.3.: Der er 39 tilmeldte kredse.  

Programmet gennemgået med enkelte rettelser. Sendes ud til de tilmeldte kredse.  
 

11. Næste HB-møde er d. 21.3. 

 

12. Eventuelt: 

Efter repræsentantskabsmødet skal der igen nedsættes et sundhedsudvalg 

Uddannelsesudvalget arbejder på at oprette kurser i ringtræning.  

Der er pt tilmeldt 20 tilhørere til repræsentantskabsmødet. 

En verserende sag ligger nu til behandling i DKK’s disciplinærudvalg. 

 

 

Referent 

Karin Christiansen 


