
Border Collie 
Klubben

Virtuelt stormøde udvalg og bestyrelse

Lørdag d. 15. januar 2022



Agenda

• A. Nyt fra udvalgene 
• B. Klubdag 20.-21. august – Hasmark Fyn
• C. Årshjul – hvad er der planlagt og i støbeskeen af arrangementer 
• D. Ønsker til fremtiden? 

• Hvordan fungerer samarbejdet mellem bestyrelse og udvalg? Er der noget vi kan 
ændre? 

• E. Jubilæumskrus, retningslinjer for anvendelse 
• F. Økonomi i BCK arrangementer 
• G. Klubblad hvordan kan vi bidrage med stof til bladet.
• H. Årets Hunde – regler (tag lige et kig på jeres udvalg på hjemmesiden) 

– skal de opdateres og bliver de udnævnt?
• I. Evt.



A. Nyt fra udvalgene AG/Hoopers

• VAS afholder fast 2 stævner uge 7 og uge 41
• AG træner både indendørs og udendørs
• Nedgang i kursister
• VAS afholdt første hoopersstævne sidste 

sommer
• Hoopers er for alle (unge,gamle)
• Økonomi er ringe for arrangør af hoopers
• Forventer kun 4 hoopers stævner i 2022 i DK



A. Nyt fra udvalgene Udstilling

• Har planlagt 3 udstillinger i foråret
• 19/2 Begynder udstilling (dobbelt)
• 30/4 (dobbelt)
• 26/6 (enkelt)
• Der er stor interesse fra dommeraspiranter
• Stigning i tilmeldinger ved udstillinger, også fra 

udlandet
• Samarbejder med andre klubber. Bl.a

kvæghundeklubben, Collie Klubben, OES klubben



A. Nyt fra udvalgene Bladudvalg

• Det er svært at få materiale, medlemmer har 
manglende tid.

• 4 udgivelser årligt feb, juni, aug, nov/dec

• Forslag om at genindføre ”stafet”

• Eller indføre faste emner ”rejse med hund” osv



A. Nyt fra udvalgene Lydighedsudv

• Samarbejde med IEC i Viborg

• Der arrangeres store prøver med div udtagelser 
både øst og vest



A. Nyt fra udvalgene Sundhedsudv

• Seneste ændring er tilføjelse af ”OCD fri”

• Ønske om at AD ligestilles med HD og OCD

• OBS på at ændring af regler bør oplyses/drøftes 
på evt. Generalforsamling. Samt oplysning om 
baggrund for ændring.

• DKK kigger på farvebetegnelser. Der findes 
rigtig mange 



A. Nyt fra udvalgene Rallyudv

• Har afventet Corona. Men er modtagelige for 
gode ideer

• Planlægger at arrangere i efteråret 22



A. Nyt fra udvalgene Hyrdeudv

• Forsøger samarbejde med hyrdehundeklubben
• Træningsmuligheder

• Prøveafholdelse

• Find lokationer med får og arealer og indhent 
instruktør



A. Nyt fra udvalgene Webmaster

• Sundhedsartikler bør ligge på vores hjemmeside
• Evt. link til DKK artikler

• Evt. link til sundhedsartikler



B. Klubdag 20.-21. august –
Hasmark Fyn
• Bestyrelsen ønsker et sted centralt i landet.

• Afholdelse af GF samme weekend

• Der er AG arrangement på sjælland med 
officielle klasser samme weekend

• Evt intro arrangementer til forskellige discipliner

• Ikke nogen deltagelse fra udvalgene udover 
udstilling

• Bestyrelsen beslutter endeligt d. 18/1-22



C. Årshjul – hvad er der planlagt og 
i støbeskeen af arrangementer 
• Er drøftet under udvalgene



D. Ønsker til fremtiden? 
Hvordan fungerer samarbejdet mellem bestyrelse og 
udvalg? Er der noget vi kan ændre? 

• Der er ikke meget information/kommunikation 
fra BCK til udvalg og omvendt

• Officielle klasser stævner må ikke være race 
specifikke for nogle. Eksempelvis AG, NW.

• Dejligt med udmelding om webinarer. Eks øjne



E. Jubilæumskrus, retningslinjer for 
anvendelse 
• Det er meningen at alle medlemmer skal have et 

krus

• De står pt hos Marianne (formand) i Ølsted på 
sjælland. Tæt på Garbogaard. Udvalg må gerne 
rette henvendelse ifbm deres arrangementer 
hvor krus kan uddeles. Eller hentes med 
hundepost.



F. Økonomi i BCK arrangementer 

• BCK har en sund økonomi

• Bestyrelsen ønsker at bruge penge til fordel for 
klubbens medlemmer.

• Udvalg opfordres til at forkæle vores 
medlemmer



G. Klubblad hvordan kan vi bidrage 
med stof til bladet.
• Udvalgene opfordres til at sende materiale til 

bladet. Det behøver ikke være nogen lang artikel, 
men blot nogle billeder og en kort tekst

• Se mere under ”nyt fra udvalg”

• Bør vores klubblad være ”online” på den lukkede 
del af hjemmesiden? Evt. med forsinkelse

• Kode på www bør opdateres



H. Årets Hunde – regler (tag lige et kig på 
jeres udvalg på hjemmesiden) – skal de 
opdateres og bliver de udnævnt?
• Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding fra de 

respektive udvalg, hvorvidt ”Årets Hund” eksisterer 
og bliver kåret

• I AG bruger man det ikke længere. Men afholder det 
på et enkelt stævne

• Lena prøver at opfinde noget indenfor NW
• Lene arbejder på LP
• Udstilling fungerer
• Bestyrelsen retter efterfølgende konkret 

henvendelse til ALLE udvalg for svar 



I. Evt.

• Kan vi udgive artikler på engelsk i bladet?
• Der er udfordring med ophavsret

• Punktet drøftes i bestyrelsen

• Vi holder fast i at afholde årligt stormøde med 
udvalg i januar måned. 


