
Bestyrelsesmøde 
Border Collie Klubben
19. januar 2020 
kl. 15.00
Adresse: Humlestien 1, 4030 Tune
Indkaldt: Lena Mortensen, Henrik Krysteli Semark, Birgitte Rønsner, Katarina Byth Carstens, 
Kimmie Aran, Gitte Ploug, Lene Dyrner

Tilstede: Lena Mortensen, Henrik Krysteli Semark, Birgitte Rønsner, Katarina Byth Carstens, 
Kimmie Aran, Gitte Ploug

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden 

  Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (1/9-2019)

  Godkendt

3. Opfølgning på referatet

  Svar fra DKK i forhold til øget synlighed på arrangementer – Klubben må ikke sætte 

skilte/Beach flad op på udstillinger. 

 Bestyrelsen undersøger alternative muligheder for at øge klubbens synlighed. Så som 

Klistermærker, streamers eller trøjer/veste. 

4. Meddelelser fra formanden, herunder orientering om afsendte og modtagne skrivelser

 Henvendelser fra ikke medlemmer, hvor meget skal vi gå ind i og vejlede? 

i. Vi hjælpe og rådgiver så godt som muligt, som vi ville medlemmer – Bestyrelsen 

ønsker at hjælpe racens hunde.



ii. Meddelelse fra DKK omkring GDPR; Billeder taget fra arrangementer – Vi behøver 

ikke samtykke på billeder taget af aktiviteter, men skal have sammentrykke hvis vi 

tager portræt billeder af vinderne.  

iii. Udmelding fra DKK; Dommer og dommerelever til udstilling – Kursus udsættes på 

ubestemt tid grundet manglende tilmeldinger. 

iv. BCK News – Tilgængeligt på nettet, kun for medlemmer eller for alle. Bestyrelsen 

ønsker at tilbyde en smagsprøve for ikke medlemmer og vil derfor i en periode gøre 

forrige blad tilgængelig på nettet. 

v. Diffencering af priser for medlemmer forhold til ikke medlemmer

vi. Medlemsfordele – 

 Der undersøges om det er muligt at tilbyde arrangementer kun for egen race. 

Alternativ om det er muligt at tilbyde klubbens medlemmer tilmelding før 

andre. 

 Det er bestyrelsens ønske at der fremover vil være flere klub tilbud, hvor 

klubbens medlemmer for tilmeldings rabat. 

vii. Bestyrelsen har bedt om medlemmers forslag til tiltag – 

 Der er flere forlag, her blandt andet ønske omkring forskellige kursus for 

klubbens medlemmer, så som – Foredrag omkring Sundhed (HD, AD og OCD

samt DNA test) eller workshops omkring racens eksteriør eller grooming

 Der er udtryk ønske omkring flere border collie dage.  

 Bestyrelsen ønsker senere på året at tilbyde et kursus for klubbens 

medlemmerne og se om der er interesse for det. Ved begrænset interesse ser

bestyrelsen mulighed for at kurserne kan tilbydes i samarbejde med andre 

special klubber



5. Øvrig orientering uden tilknyttet korrespondance

 Udgår, slået sammen med punkt fire, hvilket også vil forekomme i fremtidige dagsordener

6. Økonomi

 Klubbens økonomi er fortsat rigtig god og bestyrelsen ønsker at sponsorere nogle tiltag for 

klubbens medlemmer. 

7. Nyt fra udvalgene

 Vi har fået en masse god feedback fra udvalgene som bestyrelsen tager til efterretning. 

i. Der er ønske omkring flere klub arrangementer som udbydes til forskellige niveauer, 

dog hvor nogle kurser skal have deltager krav.  

ii. Flere klub arrangementer fremfor lukkede private som kun inviterede kan tilmelde.

iii. Forslag til kurser: Håndterings kurser, LP kurser, Rally kursus. 

iv. Prøve udstilling før en rigtigt udstilling som introduktion/træning. 

 Bcks news- Anne Gisselø har valgt at stoppe som redaktør – Bestyrelsen ønsker at takke 

Anne for alle sine års arrangement og gode arbejde. 

8. Facebook gruppen, Retningslinier, åben/lukket, temaer, billeder, ideer, inspiration. Er den 

attraktiv?

 Bestyrelsen ønsker at fortsætte med at holde klubbens facebook gruppe åben, men 

begrænser andelen af ”se min hund” opslag samt deling af virale billeder/videoer. 

Bestyrelsen ser gerne at der lægges mere fokus på konstruktiv vidensdeling. Opfordring til 

spørgsmål fra medlemmerne. Vejledning mellem border collie ejere

9. Klubdag 2020, herunder GF

 Dato for klubdagen bliver 6/6-7/6, hvor der afholdes generalforsamling 6/6 om aftenen efter 

dagens arrangementer. 



 Klubben giver morgenmad til deltagere om morgenen og står for at have grill tilgængelig, 

hvor deltager kan medbringe deres egen mad til gril og drikke. Klubben sørger for at der er 

tilbehør tilgængelig til grill maden. 

 Der undersøges mulighederne for et uofficielt nosework prøve fredag d. 5/6. 

 Indkaldes til GF lægges i næste Bck-News samt på hjemmesiden

10. Præmier på BCK-arrangementer

 Bestyrelsen ser gerne at der tilbydes mere end en Rosette - Gerne noget mere specielt med 

klub logo. 

 Forslag er f.eks Glas, krus, pokal, trøje eller lignede. Mulighederne undersøges og tilbud 

indhentes. 

11. Dato for næste møde

 17/5 - kl. 11:00-15:00 Hos Lena

12. Eventuelt 

 Udgår
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