
Bestyrelsesmøde  
Border Collie Klubben 
1. september 2019 kl. 16.30 
Adresse: Gransangervej 1, 2400 København NV 
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 

Afbud: Lene Dyrner 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Punktet udgår eftersom det er første møde. 

3. Opfølgning på referatet. Opfølgning på GF. Vi bør søge at fremme et større fremmøde til GF. Det 

kunne være i form af foredrag, eller at GF bliver afholdt i forbindelse med et weekendarrangement. 

Vi vil arbejde på at få afholdt GF til klubdag i juni 2020. Men tiden er meget knap til færdiggørelse af 

regnskab samtidig med at vi overholder frister iht. Vedtægter. 

Bestyrelsen beder sundhedsudvalget kontakte DKK for yderligere rekvisitioner og DNA test. 

Vi ønsker at BCK skal have aktiviteter fordelt i hele landet. 

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

Mentalbeskriver: BCK har modtaget en ansøgning fra Henrik Krysteli Semark, hvilken vi har 

indstillet. Vi håber meget at det vil berige vores klub at arbejde med denne vinkel. 

Britisk Motor show: Umiddelbart en sjov tanke. Vi har dog et forbehold for, hvor larmende deres 

arrangement er. 2020 datoen duer ikke for os. Men vi svarer at måske 2021 kan blive aktuelt. LM 

Malene ønsker at stoppe som webmaster Vi ansøger på FB gruppe og hjemmeside. HKS 

5. Øvrig orientering uden tilknyttet korrespondance intet at bemærke 

6. Økonomi  



Pt følger vi budget. Men som nævnt på GF, mener vi at BCK har nået en passende formue. Derfor 

ønsker vi at åbne op for at bruge nogle penge, så længe at det er til gavn for medlemmerne. Eller 

med sigte på nyerhvervelse af flere medlemmer. Der har tidligere været positive tiltag fra vores 

udvalg, som vi meget gerne vil bakke op om. OGSÅ selvom det koster nogle penge. HKS sørger for 

udmelding til udvalgene. 

7. Nyt fra udvalgene 

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er blevet kontaktperson for respektive udvalg: 

Katarina: Sundhed, Agility 

Birgitte: Rally, NW, HTM 

Kimmie: Udstilling, Hyrde 

Henrik:  

Lene: LP 

Lena: Bladudvalg 

- Nyt fra NoseWork: Ok til arrangementer med Puddelklubben (Januar + maj 2020) 

- Tilbud om laboratorietest med 20% til medlemmer. Bestyrelsen synes generelt at det er en god 

ide at skaffe flere medlemsfordele. 

- Nyt fra bladudvalget: Det er svært at finde på materiale. Vi, som bestyrelse, vil kigge indad og 

blive bedre til at bidrage. Derudover vil vi opfordre udvalgene til at bidrage. Vi er Anne dybt 

taknemmelige for den store indsats.  

Vi ønsker en fodnote ind i nuværende blad med dato for konstituerende møde, samt navne og 

fordeling af poster. 

Næste bladdeadline er 1. november. Vi skal til næste blad have præsenteret os selv. Med billede. 

8. Dato for næste møde 19. januar 2020 kl 15-19. Hos Lena  

9. Eventuelt 



Bestyrelsen overvejer om vores FB gruppe ”Border Collie Klubben” bør være tilgængelig for alle. I 

stedet for at den er lukket som den er i dag. Henrik undersøger de tekniske muligheder. 

På vores hjemmeside er nogle sider beskyttet af en kode. Bestyrelsen overvejer ligeledes om dette 

skal fortsætte.  

Pt. har BCK ikke en folder hos DKK til at lægge i stambøger. 

 

 


