
 

Referat HB-møde onsdag d. 20.6. 2018 kl. 17.00 

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

Til stede: Peter M. Larsen (PML), Vivi Gilsager (VG), Tina Nørgaard (TN), Jan Herneth (JH), René 

Jørgensen, Helen Kragh (HK), Lise Drudgaard (LD) og Karin Christiansen (KC) 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra FU: Strøm i kreds, PR-traileren, status kr. 15,  
 

2. Ansvars- og arbejdsfordeling 
 

3. Indkomne mails: Hovedavlsskuer i Norge og Sverige, Hundens Dag i Tivoli, 
dispensationsansøgning stambog, svar fra DKK på henvendelse, henvendelse fra 
Bullerbox.dk,  
 

4. Præsentation af HB i bladet/hjemmesiden 
 

5. Opvisningsholdet 
 

6. Bladet 
  

7. Nyt fra Avlsrådet 
 

8. Nyt fra BHR 
  

9. Nyt fra Ungdomsudvalget 
  

10. Nyt fra IT- udvalg, Caniva 
  

11. Økonomi 
 

12. WM 2018, Jubilæumsskuet og jubilæum 
  

13. Næste møde 



  
14. Eventuelt 

 
 

PML bød velkommen med en særlig velkomst til JH til sit første møde. Tillykke til KC med 40 års 
jubilæum af klubben. 
Æresmedlem Jan Vejen er afgået ved døden. 
 
 Ad 1. Nyt fra FU: Der er behandlet anmeldelse om brug af strøm, som er håndteret af PML. 
Naturligvis tager Schæferhundeklubben afstand fra brug af strøm og påpeger, at 
Dyreværnsloven skal overholdes.  
PR-traileren er solgt. Indholdet bliver opbevaret i kreds 2 – Amager. 
PML har deltaget i et møde i kr. 15, hvor Rottweilerklubben deltog. Parterne nåede til enighed 
om en løsning af de udfordringer, der har været.  
 
2. Ansvars- og arbejdsfordeling:  Opdateret med opgaver fordelt til JH. 

 
3. Indkomne mails:  

Invitation til Hovedavlsskuer i Norge og Sverige. RJ tager sig af det videre forløb. 
Hundens Dag i Tivoli: Racerepræsentant er tilmeldt via sekretariatet, og vi håber, at mange 
schæferhunde vil deltage i raceparaden i Tivoli. 
Dispensationsansøgning stambog: RJ svarer DKK.  
Svar fra DKK på henvendelse er modtaget: FU og rådsformændene ønsker snarest et møde 
med DKK. PML tager kontakt til DKK om dette.  
Henvendelse fra firma om sponsoraftale. JH tager sig af det videre forløb. 
Der er kommet en ansøgning fra interesserede medlemmer, der ønsker at genstifte Kreds 
77. Man har fået tilsagn fra kommunen om igen at få rådighed over træningsplads og 
klubhus. HB godkender, at der indkaldes til generalforsamling, så der igen kan blive en 
kreds 77 – Tørring. Interesserede, der ønsker at deltage i den stiftende generalforsamling 
med henblik på at melde sig ind i kreds 77, skal tilmelde sig til sekretariatet. Der lægges 
meddelelse på hjemmesiden og datoen for generalforsamlingen lægges på Caniva. 
Repræsentant fra HB deltager i generalforsamlingen.  
 

4. Præsentation af HB i bladet/hjemmesiden. Kommer i augustnummeret. Der tages billeder 
til HAS. PML og KC laver en skabelon mht. indholdet. 
 

5. Opvisningsholdet. JH vil gerne være tovholder, og tager kontakt til Martin Joensen. 
Aktiviteten skal med på budgettet næste år. 

 
6. Bladet: Generel drøftelse af bladet, om hvordan vi kan få artikler for såvel gamle som nye 

medlemmer, fx præsentation af de forskellige kredse, tips til indhold mm. 
PML og KC holder møde med redaktøren.  
Ønsker: Varsling om deadline. Hvad skal i næste blad? Planlægning. Struktur. 
Arbejdsbeskrivelse som hjælp til redaktøren. Hvad er fokusområde i næste blad? Hvordan 
kan vi hjælpe? 



  
7. Nyt fra Avlsrådet: HAS: Ændret dommerbesætning pga. økonomi. Der er også skåret ned på 

VIP’erne. 
Figuranter: Jannik Grube (det lange), Morten Hansen (det korte), reserve (Paw Andersen). 
Figuranterne står til rådighed fredag aften, så deltagerne kan træne med dem. Der laves en 
plan med tildeling af træningstiderne. 
Der følges løbende op på kreds 6 med de forskellige arbejdsopgaver.  
Annemarie Mortensen nyt medlem i AR.  
Vedr. kåringer vil vi gerne være godkendt i Tyskland, men SV kommer hele tiden med nye 
regler, som er svære at matche. AR er ved at lave en skrivelse til SV om dette.  
Både BHR og AR er frustrerede over SV og overvejer det fremtidige samarbejde.  
Vi arbejder på at få indført, at for at stille sin hund til kåring i Schæferhundeklubben, skal 
prøverne være taget i Schæferhundeklubben eller PH.  Det ønskes indført pr. 1.1.2019.  

 
8. Nyt fra BHR: VG refererede fra det fælles BHR-møde d. 17.6.  

Der var meget konstruktive grupper. Der blev primært arbejdet med det ny prøveprogram.  
Derudover blev andre emner drøftet: Træningsmetoder, figurantmangel, private 
træningspladser, at det er svært for mange kredse og svært for nye medlemmer i sporten, 
samt ” Hvor tænker Schæferhundeklubben sig om 20 år?”. 
Ved hundeførermødet ved DM blev strukturen vedr. udtagelser debatteret, men BHR har 
besluttet, at fastholde strukturen med 3 udtagelser.  
Der er udsendt plan med datoer for udtagelser og DM. Interesserede kredse kan ansøge 
senest d. 30.6. 
IPO3 DM 2019 afholdes i Tårnby d. 18.-19. maj. 

  
9. Nyt fra Ungdomsudvalget. Der er 23 tilmeldte til Agria Ungdomslejren. Der afholdes prøve 

om fredagen og ungdomsudstilling om lørdagen. I middagspausen markeres 
Schæferhundeklubbens 100 års jubilæum, hvor alle deltagere og gæster får en pølse og en 
øl eller vand. 

  
10. Nyt fra IT- udvalget. Caniva har lavet opdateringer, som i øjeblikket volder nogle 

problemer. Der bliver dagligt lavet rettelser, så vi håber snarest at køre normalt igen.  
Vi udfordrer Caniva med det uhensigtsmæssige i at lave opdateringer uden information 
eller vejledning til os.  
VG og TN har holdt møde med Caniva og stillet krav til diverse tilretninger og ændringer til 
både brugs- og avlsdelen. 
          

11. Økonomi: De nye årsnåle er nu på lager og er rigtig fine. De koster det halve af de gamle. 
De er graveret med hhv., 10, 25, 40, 50 og 60 år. 
Pr. 1.1. går vi over til nyt regnskabsprogram E-conomics.  
Vedtægtsændringer ønskes til rettet til. Hjemsted ændres til adressen for sekretariatet. 
 
JH får udtræk af depotet med klubbens værdipapirer. 
 



Medlemstallet: Der er pt. 19 udmeldinger for første halvår af 2018.  Dags dato 3145 

medlemmer. 

Gældende bestemmelser ligger under HK’s ansvarsområde. LD har nu fået renskrevet hele 
dokumentet i Word-format. Originalen ligger nu på sekretariatet og ved HK. 
 

LD har sat gang i etableringen af Mobilepay. TN undersøger. Halvårsregnskabet er færdigt 

midt i juli. 

 
12. WM 2018, Jubilæumsskuet og jubilæum: Møde med WUSV i Herning med figuranterne. 

Præregistreringen er i fuld gang. 
Agility er en udfordring. Vi er nødt til foreløbigt at lave tilmeldingen manuelt.  
Der er flg. klasser: A1, A2, A3, L1, L2, L3. 
Skueplanlægningen kører planmæssigt.  Der kan allerede nu tilmeldes på Caniva.  
Efter sommerferien begynder det for alvor at gå rigtig stærkt med det hele.  
Randers Kommune arrangerer fotosession i den kommende uge for hvalpe og voksne 
schæferhunde, der kommer hundepoter på lamperne i byen og Randers er klar med link på 
hjemmesiden. Der bliver holdt koordineringsmøde med FC Randers mht. forplejningen.  
Pokaler: HK og VG laver liste til KC, som bestiller pokaler til IPO, Agility og skue. 
Jubilæumsarrangementerne gennemgået: 
D. 14.7. i Jylland ved Herning Open 
D. 14.7. på Fyn ved Ungdomsudstillingen på Broby Sportsefterskole. 
D. 15.7. Dog-athlon ved Furesøen. 

  
13. Næste møde: D. 29.8. 

  
14. Eventuelt 

HK: Nedsættelse af udvalg til at gøre repræsentantskabsmødet bedre. 
HB ændringsforslag til lovene om, at repræsentanter skal være medlemmer af bestyrelsen.  
Resultatet af kredsundersøgelsen foreligger snart. 
Dagsorden til næste gang: VM, strategier, nyhedsbreve,  
 

 

Referent 

Karin Christiansen 


