Referat af SDS bestyrelsesmøde den 30. august 2020 kl.19.00
Deltagere: Susan Larsen Ravn, Susanne Ebbe, Tina Klausen, Helle Ancher Munch, Birgith
Gammelgaard, Susanna M. Kristensen (suppleant) samt Camilla Binne Andersen (suppleant)
Fraværende: Ingen
Referent: Helle Ancher Munch
Mødet blev afholdt som telefonmøde via ’Messenger’
Agenda
Nyt fra formanden
SDS har modtaget en positiv tilbagemelding fra Dansk Kennel Klub om afholdelse af dommerseminar om Dansk Spids. Da Covid-19 lægger begrænsninger på afholdelsen – både hvad angår
deltagelse og økonomisk - forventer vi tidligst at dommer-seminaret bliver afholdt i andet halvår
af 2021.
I øjeblikket foregår der et arbejde med at opdatere racestandarden som optakt til en FCIansøgning. SDS har modtaget forskellige forslag til opdateringen for at kunne kommentere disse.
Derudover har SDS også mulighed for at byde ind med forslag. Bestyrelsen kan hver især give
skriftligt input, således at SDS kan afsende et samlet svar.
Bestyrelsen diskuterede hvad konsekvenserne skal være for et medlem der ikke vil registrere et
godkendt hvalpekuld. Der var enighed om at indstille en disciplinærsag til Dansk Kennel Klub.
Mønstringer
Bestyrelsen har planlagt en mønstring øst for Storebælt i Nr. Alslev søndag den 27. september kl.
11. Tilmelding via hundeweb, hvor mønstringen er anført som et skue.
Der var enighed om at mønstringerne for 2021 skal planlægges nu både øst og vest for Storebælt,
for at give medlemmerne mulighed for at planlægge deres deltagelse.
Nyt fra Avlsudvalg
Avlsudvalget har godkendt to parringer siden sidste bestyrelsesmøde. Næste Avlsudvalgsmøde er
planlagt den 17. september
Nyt fra Hjemmesideudvalg
Hjemmesideudvalget arbejder på at skifte webhotel samt ny hjemmeside forhåbentligt i løbet af
september.
Nyt fra Aktivitetsudvalg
Juletur søndag den 29. november blev diskuteret. Der vil komme mere information herom om
tidspunkt og mødesteder både øst og vest for Storebælt.
Udstillinger:
SDS har rettet henvendelse til Spidshundeklubben om, hvorvidt Dansk Spids kan deltage i et par
udvalgte udstillinger.
Derudover har SDS fået lov til at deltage i udvalgte udstillinger hos Broholmerselskabet, så det
igen skulle blive muligt at komme på udstilling trods Covid-19 situationen og aflysning af DKKudstillinger.
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Øvrigt
Titlen ”Årets arbejdshund” blev diskuteret. Bestyrelsen besluttede at omdøbe denne titel til
”Årets Rallyhund”. Det blev også vedtaget at titlen tildeles i hver klasse (begynder, øvet… osv).
Opgørelsesmetoden vil blive meldt ud senere.
Bestyrelsen diskuterede og besluttede at afvente udmelding fra Dansk Kennel Klub om hvorvidt
titlen ”Årets racevinder” tildeles i 2020, inden det besluttes om ”Årets hund” skal kåres for 2020.
Til sidst blev muligheden for udbetaling af kørepenge diskuteret. Det blev vedtaget at anvende
statens laveste takst. Det blev understreget, at kun nødvendig kørsel kan accepteres og samkørsel
skal prioriteres.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 27. september kl. 19.00
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