Referat fra FÆLLESMØDE søndag d. 26.11.2017
Adresse: Skolevej 129, Skærbæk, 7000 Fredericia
Inviteret/deltagere:
Bestyrelse: LoneP, LoneW, Per, Ole, Rikke (afbud fra Per)
Webmaster: Rikke
Redaktør: LarsW (afbud )
Sundhedsudvalg: TorbenLund og LoneP (afbud fra Helene)
Udstillingsudvalg: Charlotte (Inger Louise afbud)
Aktivitetsudvalg: LoneW – Rikke, (Majbritt afbud)
Referenter: LoneW og LoneP
Mødet startede med et rundstykke og en kop kaffe/te.
God debat allerede under morgenmaden 😊

Udstillingsudvalget
Inger Louise har meddelt, at hun stopper, når der er fundet en anden person til udstillingsudvalget.
Vi drøftede derfor, hvordan vi kan løfte opgaverne i udvalget – Charlotte kan ikke klare det alene.
Inger Louise har lovet at hjælpe til der er fundet en afløser.
Vi blev enige om, at Charlotte skal prøve at finde et nyt medlem til udstillingsudvalget. Desuden vil det
være godt at finde en ny til at udregne ”Årets udstillingskooiker”. Udstillingsudvalget skal prøve om det kan
lade sig gøre, at finde nogle flere hjælpere, som vil gå til hånde med praktiske ting, f.eks. én opgave til én
udstilling. Der kan evt. sættes en ”jobannonce” i KooikerNyt.
Pokaludstillingen d. 26. maj bliver den første klubudstilling i det nye år. Det er planen, at den skal afholdes
på Sjælland. Der skal findes et sted, Charlotte har nogle idéer. Rikke og Majbritt kan evt. også spørges, de
kender nogle steder/klubber. Alt efter hvor det bliver afholdt, skal der evt. findes ud af noget med
bespisning. Men alternativt kan deltagerne godt få besked om, at de skal huske en madpakke, hvis der ikke
er mulighed for madsalg. Det er tanken at finde en dommer i nærheden, hvis det kan lykkes. Idéen, med at
slutte af med et foredrag om hvordan man kan oversætte ens dommerkritik, droppes da der bliver rigeligt at
se til for Charlotte og en ny hjælper.
Dobbeltudstillingen i Vester Hæsinge d. 14. juli afholdes i samarbejde med Papillion/Phalene klubben,
måske er Lagotto-klubben også med.
Dobbeltudstilling i Roskilde d. 1. sept. er også i samarbejde med P/P og evt. Lagottog. Denne udstilling er
”lidt anderledes” idet der er en masse aktiviteter på pladsen samtidigt med. Det giver en fin mulighed for at
vise vores hunde.
Haverslev var en succes i 2017, så den holder vi også i 2018. Der kan måske tænkes ind at gøre denne
udstilling mere ”julet”. Det er i hvert fald hyggeligt, når der kan være fælles afslutning med kage.
Udstillingsudvalget har spurgt Diana Striegel fra Holland om at dømme pokaludstillingen i 2018, men det
kunne hun ikke. Det er planen, at spørge om hun kan i 2019 og så lave et seminar/foredrag med hende efter
udstillingen, hun ved en masse og laver fine foredrag om Kooikeren. Hun skulle have holdt oplæg på
seminaret i Holland. Diana har skrevet ”Explanation of the Breed Standard for the Dutch Kooikerhondje”,
som DKC har oversat til dansk: ”Forklaring af standarden for Hollandsk Kooikerhondje”. Dette foredrag vil
udstillingsudvalget gerne have hjælp til af sundhedsudvalget eller bestyrelsen.
Der er oprettet en dropbox til udstillingsudvalget, som de kan benytte til arkivering af filer og billeder.
Det skal senest d. 1/1-2018 anføres på hjemmesiden hvilke udstillinger der tæller med til Årets
Udstillingskooiker. Det er vigtigt, at få rettet alle steder, så der ikke f.eks. putter sig et ”evt.” på en af
siderne.

Vi drøftede om det var en mulighed, at lade alle udstillinger tælle med – men at resultatet så kun tæller med,
hvis der er et minimum af deltagere til den afholdte udstilling. Men der er ønske om, at fortsætte på samme
måde i 2018.
Der er ikke fastsat en dato for pokaludstillingen i 2019 endnu. Der tages fat om planlægningen af denne, når
der er tid og overskud til dette.
Pokaler og rosetter blev drøftet. Kan vi finde nogle mere spændende rosetter? Rikke prøver, at spørge
Johanna hvor hun køber rosetter, for hun plejer at dele nogle flotte ud. Vi kan også undersøge om de måske
er billigere / større og flottere ved køb i Tyskland.
Charlotte ønsker at få et kursus i Hundeweb. DKK har før afholdt sådan et kursus. Bestyrelsen synes, at det
er en god idé, at Charlotte deltager, hvis det udbydes igen.

Sundhedsudvalget
Vi drøftede lidt om opgavefordelingen fungerer godt. Vi manglede selvfølgelig Helene til dette, hun spørges
via mail om hun har kommentarer. Der kommer en ny opgave – nu kan sundhedsudvalgene i de enkelte
lægge foto af hundene på ZooEasy. Helene spørges, om hun vil tage sig af dette – og så skal det informeres
ud til medlemmerne, hvordan og hvorledes.
Helene og LoneP har talt om, at der er behov for en korrekturlæsning af informationerne i registeret. Når den
opdaterede udgave på pdf sendes ud (sikkert i januar) til opdrættere og hanhundeejere, så opfordres de til at
give besked, hvis de opdager fejl/mangler for deres egene hunde eller hunde, som de kender.
Lone P. fortalte lidt fra symposiet i Holland.
Torben Lund synes, at der bør lægges op til at alle landene kommer med input – f.eks. noget statistik over
indavls% og diversitet i deres land. Det kan blive mere fyldestgørende materiale på den måde og inddrage de
enkelte lande mere. Kunne man foreslå Holland, at der bliver oprettet en International Komité, som f.eks.
planlægger det næste symposium. . .
Torben spørger til Danmarks registreringer til KlubRegisteret – har vi mange eller få opdateringer? Kan vi
lave en statistik? Det er vores indtryk, at Danmark er rigtig god til at sende informationer til registeret. Det
er mest dødsfald, at det halter med at få registreret.
Torben spurgte til PLundersøgelser. RASen opfordrede til at sørge for flere undersøgelser. PLundersøgelse
er en af vores avlskrav og det er svært at gøre mere ved det.
RASen nævner også det mentale. Til symposiet var det en holdning fra mange af de forskellige lande, at det
er ærgerligt, at der ikke er et brugbart redskab til at måle mentaliteten med. Torben foreslog, at vi udarbejder
et spørgeskema, som sendes ud til alle hvalpe i 3-5 år. Vi har ikke kontaktoplysninger på hvalpekøberne,
men hvis opdrætterne vil samarbejde, så kan vi bede opdrætterne om at sende til deres hvalpekøbere. Husk
at overveje om der skal være mulighed for anonym besvarelse.
Lone P. har bedt Esther om at komme og undervise i ZooEasy i 2018. Det er tanken at finde en dag ifm. en
udstilling og at finde et lokale, hvor der er WiFi – så det kan blive et ”arbejdende” kursus.
Bestyrelsen er i gang med at formulere et forslag til generalforsamlingen – om at DKC betaler obduktion
ved dødsfald uden sikker diagnose på Kooikere under 9 år.

Aktivitetsudvalg
Rikke fortalte kort status for Årets LP/AG/Rally.
Der er allerede gang i planlægningen af en del aktiviteter:
-

Nytårstur – Ole – Lone P. - Rikke
Kooikertræf
Foredrag med Henriette om reproduktion

-

Foredrag 11/3 med Lotte Davies, - bogen ”Sund Hund”

KooikerNyt
Redaktøren deltog ikke – men vi var alle enige om, at bladet er rigtig flot. 😊
Ole nævnte, at han har en del ekstra blade liggende af nr. 3, så vi behøver ikke at bestille så mange ekstra af
nr. 4.
LarsW har udsendt oplægget til en ny folder. Denne skal lige have et par småting rettet – Kooikertræf skal
nævnes og der bør også stå en dato. Det gulede for rabat ændres. Rikke, LoneP og LarsW ser på dette, så
folderen kan blive klar til 2018.

Hjemmesiden
Den nye hjemmeside er så flot . Rikke vil gerne have input og idéer til noget at skrive under ”Sidste nyt”,
sommetider giver det sig selv ud fra opdateringer på hjemmesiden – andre gange kan det være lidt svært at
finde på noget.
Shoppen er ændret, så priserne er anført inklusiv fragt. Vi overvejer om der også skal stå priser uden fragt.
Kan vi finde en sweatshirt og lign. med tryk, som kan være til salg i shoppen.
Overvej også krus – skal det være muligt at bestille – det har vi indtil nu ikke haft pga. indpakning for sikker
forsendelse.
Trods livlig og god debat kunne vi slutte mødet ca. kl. 15.
Der blev også debatteret både under morgenmaden og frokosten . 😊

Efter mødet har Inger Louise meddelt, at hun alligevel gerne vil fortsætte i udstillingsudvalget.
Det glæder bestyrelsen rigtig meget, at Inger Louise vælger at blive i udstillingsudvalget, så klubben, og
udstillerne i særdeleshed, kan nyde gavn af hendes ekspertise og engagement.
Rikke er fremover kontaktperson for udstillingsudvalget.

