Referat bestyrelsesmøde i BCK d. 04.01.2022 kl. 19.00
- onlinemøde.

Deltagere: Marianne Jensen, Lisbeth Christensen, Lena Mortensen, Henrik Semark, Hanni Zimmer
Afbud fra: Lene Dyrner, Kimmie Aran
1. Valg af referent.
a. Lena Mortensen er referent
2. Indkommen post.
a. Forespørgsel om tilføjelse af farve. ”Brun Brindle”. BCK skal anmode om tilføjelse.
Alle farver er tilladt, med undtagelse af overvejende hvid. Bestyrelsen indvilliger.
Marianne sørger for ekspedition
b. John har skrevet om en ”vigtig meddelelse i E-boks” Lena undersøger
c. DKK er på udgik efter egnede dirigenter. DKK vil afholde kursus d 27/2 på Gjeldsted
post hotel på Fyn. Bestyrelsen kan ikke komme på egnede emner.
d. Rykker vedr. sporchampionat. Medlem ønsker det muligt at få tilføjet hundeweb.
Marianne rundsender forespørgsel indeholdende regler.
e. Henvendelse omkring indstilling til uddannelse til eksteriørdommer for Border
Collier. Hun er pt. godkendt til Old English Sheepdog og Bearded Collie. Bestyrelsen
godkender indstilling og inviterer til vores udstilling i februar. Marianne svarer.
3. Stormøde 15.01.22 kl 13:00 afholdes som onlinemøde
Status og fordeling af opgaver
a. Pt tilmeldt 4 prs fra vores udvalg.
b. Praktisk gennemførelse som FB Messenger rum. Marianne sørger for oprettelse af
rum.
c. Dagsorden er lagt ud
4. Økonomi – status
a. Alt godt.
5. Klubdag 2022
Klubdag i 22 på Hasmark Camping (Fyn) over 2 dage.
Status
a. Pt er Hasmark Camping booket til 20+21/8. Vi afventer stemning på stormødet.
b. Bestyrelsen håber på aktiviteter fra alle udvalg med undtagelse af Hyrdning.
c. Samtidig afholdes generalforsamling lørdag aften med efterfølgende fælles
spisning.

6. Årshjul forslag fra Lisbeth
a. Super værktøj, Lisbeth har lavet. Indeholder diverse ”To do” for bestyrelsen
b. Årshjul ligger tilgængelig under filer i BCK bestyrelse FB gruppe
c. Lisbeth har ligeledes lavet en aktivitetsliste for 2022 arrangementer under BCK
7. Nyt fra udvalgene.
a. Udstillingsudvalget er i gang med forslag til ny pointfordeling for ÅRETS HUNDE
b. Vi vil på stormødet med udvalgene d 15/1-22, opfordre til at gennemgå de
respektive regler for ”Årets Hund”
8. Hvad skal der sendes til bladet – hjemmeside og FB og hvem gør hvad?
a. Bestyrelsens medlemmer skiftes til at byde ind på referent opgaven
b. Referat skal godkendes internt og efterfølgende distribueres på www og i
klubbladet. Det er den respektive referent der sikrer opgaven
9. Fremtidige punkter + næste møde
a. Evaluering af stormøde
b. Gennemgang af BCK aftaler (Kørsel, telefon, overnatning mm.)
c. Ideer til indhold i klubbladet. Opfordring til medlemmer og udvalg
d. Svare medlem ang. sporchampionat
e. Dato for næste møde: Tirsdag d. 18/1. kl 19:00 Primært ang. evaluering af
stormødet og kommende klubdag.
10. Evt.
a. Intet under eventuelt

