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Nyhedsbrev—juni 2019 

Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for Sort Spids, som denne gang handler om det årlige træf og 
den nu overstående generalforsamling. Og så har vi også en lille påmindelse til dem, der endnu ikke har 
betalt kontingent. 

Træf 2019 
- Grethe Birkemark -  

Træffet er årets bedste chance for at møde andre Sorte Spidser og deres ejere. En dejlig dag for hele fami-
lien. Så sæt kryds i kalenderen den 1. september, og mød op.  

Tid og sted: 

søndag d. 1. september 2019, kl. 10.00 

Birkende Boldklub,  
Hans Tausensgade 35 a, Birkende, 5550 Langeskov, Fyn. 

 
Vi ser selvfølgelig helst, at der kommer rigtig mange, også alle jer, der ikke skal til kuldfremvisning eller 
avlsgodkendelse.  

Vi prøver at skabe lidt nye rammer, hvor alle kan føle sig velkommen og få en hyggelig dag. Vi har inve-
steret i et telt mere, så vi kan holde fællesspisning. Der kan bestilles mad, men man er selvfølgelig også 
velkommen til at medbringe madpakke.  

Maden bliver det sædvanlige: 1 burger til 35 kr. - salat til for 10 kr.             
Maden skal bestilles på sortspids@birkemark.dk 

Vi holder en lille workshop for nye opdrættere, så tænker I på at få et kuld hvalpe, men er usikre på, hvor-
dan det foregår, eller har I spørgsmål om emnet, så kom med. Der vil også blive tid og mulighed for at 
stille spørgsmål til og snakke om alt ANDET hunderelateret med erfarne opdrættere/ejere. 

Har I andre spørgsmål eller emner, I gerne vil have taget op, er I meget velkomne til at kontakte mig in-

Kontakt: 
www.sortspids.dk 
facebook/sortspids 

Formand 
Elisabeth Meinild 
elisabeth@meinild.net 
Telefon: 28717195 
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den træffet. Vi laver rally og agility baner og står selvfølgelig klar til at hjælpe med vejledning og gode 
råd, så alle hunde kan få lov at prøve - også selvom det er noget helt nyt. 

Vi holder igen i år auktion med alt, hvad vi kan få doneret. Har I selv noget, eller kan I skaffe gaver fra 
sponsorer, vil vi meget gerne høre fra jer senest 14 dage inden, så vi kan planlægge bedst muligt. Det er 
vigtigt for vores avlsarbejde at få økonomisk støtte, så vi håber på jeres hjælp.  

Der er meget arbejde forbundet med træf, så frivillige er meget velkomne. Tag kontakt til Grethe Birke-
mark på sortspids@birkemark.dk, hvis I vil hjælpe til. Der er morgenkaffe til alle, der hjælper, fra 
morgenstunden (ca. kl. 8). 

Bestyrelsen vil meget gerne have tilbagemeldinger fra klubbens medlemmer. Hvordan er I tilfredse med 
infomails, facebook-side, hjemmeside og blad? Kritik, kommentarer og forslag er meget velkomne. 

Vi plejer at tage billeder ved både træf, kuldfremvisning og avlsgodkendelse, og vi deler nogle af disse 
billeder på sociale medier og i vores blad. Hvis du ikke ønsker, at der bliver taget billeder, hvor du figu-
rerer, kan du meddele det på mail til bestyrelsen, så vil vi selvfølgelig respektere dette. 

Til slut en lille appetitvækker: Stemningsbilleder fra træffet i 2018. 
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 Generalforsamling 2019 
- Elisabeth Meinild -  

Der var som sædvanlig pænt fremmøde til generalforsamlingen, i hvert fald i forhold til andre forenin-
ger, hvor det stort set kun er bestyrelsen der deltager. Tak for det! 

På dagsordenen var der flere forslag, bl.a. om husstandsmedlemsskab. Det betyder rabat ved flere med-
lemmer, som alle har stemmeret ved generalforsamlingen. Således kan flere i en familie støtte klubbens 
arbejde; der udsendes 1 blad og nyhedsbrev pr. husstand. Kontingentet fastsættes til 200 kr for 1. med-
lem, 50 kr for efterfølgende medlemmer. 1. medlem modtager en erkendelse for indbetalt kontingent, fx 
en streamer, som kan afhentes i forbindelse med klubbens arrangementer: generalforsamling og træf. 

Det blev desuden besluttet at understrege, at fristen for rettidig indbetaling af kontingent er 1/3, så 
man har stemmeret til generalforsamlingen. Ved manglende betaling udsendes 3 rykkere, derefter ophø-
rer man med at få tilsendt nyhedsbreve og klubblad, og man mister sin stemme til generalforsamlingen. 

Der var også valg af bestyrelse og suppleanter og den nye bestyrelse ser således ud:  

Bestyrelse:   Elisabeth Meinild 

   Grethe Birkemark 

   Martin Mü hlendorph 

   Christian Nørregaard  

   Tine Ofverlind 

   Hans Henrik Nielsen  

   Marie Loüise Jüül Jensen 

   

Suppleanter:  Bente Halkier  

    Henrik Brandhøj  

Revisor:  Christian Birkemark 

Revisorsuppleant: Thomas Oksen 

 

Avlsudvalg:  Marie Loüise Jüül Jensen 

   Tine Ofverlind 

   Annette Schmidt- 

   Mogensen  

   Elisabeth Meinild 

Træfudvalg:   Træfüdvalget besta r af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra hjælpere. Vi 

   modtager gerne tilsagn fra interesserede medlemmer.  

Under eventuelt var der en diskussion om Sort Spids facebook-side og brugen af denne. Rigtig mange 
medlemmer bruger siden flittigt og slår billeder og historier op om deres hunde, og det er dejligt. På den 
måde bidrager alle til at facebook-siden er klubbens ansigt udadtil på facebook.  

For at få mere aktivitet på siden og gøre den mere spændende at besøge, bliver der nu lagt nyt profilbil-
lede op hver måned, og der vil jævnligt være fotokonkurrencer med forskellige emner:  lege, sove, ferie-
billeder osv. 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det  besluttet at slette opslag, der ikke er relevante for  Klub-
ben for Sort Spids. 

Se hele referatet fra generalforsamlingen og klubbens nye vedtægter på hjemmesiden: Sortspids.dk 

— — 
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Bestyrelsens beretning 

af næstformand Grethe Birkemark 

For at skåne Elisabeths stemme og for at få mere sammenhæng i, hvad der p.t. sker i klubben, nøjes vi 
med bestyrelsens beretning og avlsudvalgets beretning.  Martin vil være klar til at svare på spørgsmål 
vedrørende regnskabet, og jeg vil svare på andre spørgsmål. 

I året, der er gået, har bestyrelsen ændret sig lidt. Charlotte Fischer og Jeanette Jensen er begge trådt ud 
af bestyrelsen, da de ikke længere har en sort spids. Vi takker dem for den indsats, de har ydet i den tid, 
de har været med. Christian Nørregård er trådt ind i bestyrelsen fra sin suppleantpost. Vi ser frem til 
hans friske øjne og engagement. 

3 kuld er det blevet til, men det vil Elisabeth uden tvivl fortælle mere om. 

Årets træf var ikke så velbesøgt som sidste år, vi vil i bestyrelsen prøve at finde veje til at øge deltagel-
sen i år. Positivt var det dog, at vi fik en bedre indtjening ved auktion, end vi har haft de foregående år 
ved tombolaen. Det vil vi selvfølgelig tage med i overvejelserne når årets træf skal planlægges. Jeg vil i 
den forbindelse opfordre alle medlemmer til at komme med meninger ros eller ris. Ligesom vi meget 
gerne vil have praktiske hænder til træffet til september. Donationer af ting til auktion vil også være me-
get velkomne. 

Omdelt er årets regnskab med revisorpåtegning. Der er et overskud, som primært kommet takket være et 
par store donationer. Vi er selvfølgelig meget taknemmelige for disse og vil bruge dem i bestræbelserne 
på at få flere dejlige sorte spidser. Som det fremgår af revisorpåtegningen, kan vi blive bedre til at føre 
regnskabet, så det også kan blive et redskab i vores arbejde. Vi tager kritikken til os og vil fremover sør-
ge for, at alle bilag bliver entydige, uden modregninger og sammenlægninger af flere ting. Vi vil ligele-
des udarbejde en kontoplan, der kan vise os de relevante indtægter og udgifter mere overskueligt. Vi har 
også planlagt at blive CVR registreret og få en forenings ordning for mobilepay. Alt i alt venter der os 
nogle store udfordringer, og vi håber på medlemmernes opbakning og deltagelse i arbejdet.  

— — 

Avlsudvalgets beretning 2019 

af bestyrelsesformand og formand for avlsudvalget Elisabeth Meinild 

Sidste år fortalte jeg, at vi havde besluttet at bruge de penge, der er øremærket til avl til at få frosset sæd 
ned hos Canicold, som er eksperter i netop dette.  

Og dette er nu en realitet.  

Vi har sæd i depot, som man kalder det, fra Piratos og Magnus. 

I begge tilfælde blev vi kontaktet af ejerne, som havde planer om at hunden skulle kastreres. I første om-
gang medicinsk. Det kan godt gå ud over forplantningsevnen, så vi vurderede at netop disse 2 hanhunde 
var værdifulde for avlen. Vi fik dem derfor tappet og fik sæden frosset ned til senere brug.  

Canicold har også hjulpet os med 2 af de 3 kuld, der blev født i 2018. 

Tora fik 4 hvalpe i februar med Sofus som far. Han er efterhånden en rutineret herre, så de klarede det 
selv.  

Alba fik 5 hvalpe med Halfdan i april, og selv om vi havde fået lavet progesterontest og var der den rig-
tige dag, så kunne Halfdan ikke finde ud af, hvad han skulle. Det endte derfor med inseminering hos Ca-
nicold. 

Det samme var tilfældet med Disa og Rufus. De bor sammen, og Disa har aldrig givet Rufus lov til no-
get som helst, når hun var i løbetid. Så her vidste vi på forhånd, at inseminering var nødvendig, og i no-
vember fik Disa 3 tævehvalpe. 

Der bliver avlsgodkendt mange hunde, efter at vi har lempet på reglerne med både farve og størrelse, og 
det burde jo kunne mærkes på fødselskurven. 

Men det kræver jo, at ejerne af disse hunde vil gå ind i avlsarbejdet, med andre ord: Få nogle hvalpe!  

I dette forår er der født 2 kuld hvalpe: Hos Annette på Fyn fik Beyla 7 hvalpe med Felix som far, og hos 
Tine i Jylland fik Lagu 6 hvalpe med Aki som far. Og alle var sorte!  Jeg håber, at min Lovis vil levere 
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— — 

et kuld i løbet af efteråret, og forhåbentlig følger flere trop. 

Hvis hver tæve, der blev avlsgodkendt fik bare 1 kuld hvalpe, ville mange af vores bekymringer vedrøren-
de avlsarbejdet kunne afblæses.  

Med hensyn til afsætning af hvalpene, er det ikke noget problem. Jeg bliver jævnligt kontaktet af familier, 
der har hørt om Sort Spids, og som tænker, at det måske er en hund for dem. Så der er næsten altid nogle 
stykker på venteliste.  

Og jo flere hvalpe vi sender ud i landet, jo mere får vi udbredt kendskabet til racen.  

Og det er her netop at I og jeres avlsgodkendte hunde kan komme på banen og bidrage til at opfylde klub-
bens formål. 

Avlsgodkendelser 

Der har været holdt 2 avlsgodkendelser i år, første gang til træffet, hvor 7 hunde blev avlsgodkendt. 

 
Der var en del hunde fra Sjælland som af forskellige årsager ikke kunne komme til Fyn, så der blev af-
holdt endnu en avlsgodkendelse i forbindelse med bestyrelsesmødet 19. maj. Her blev 4 hunde god-
kendt. 

 
Vi glæder os til at disse hunde indgår i klubbens avlsarbejde. 

HUND KØN EJER 

Valdemar han Simone og Lau Dall 

Ikaros han Venetis Mastoras 

Malte han Charlotte Christiansen 

Sika tæve Anette Kingo 

Lovis tæve Elisabeth Meinild 

Luna tæve Michael Nørgård 

Kathy tæve Henrik Brandhøj 

HUND KØN EJER 

Leia tæve Pernille Kniesek 

Marco (Max) han Stella Jensen 

Robin han Arendse Andersen 

Charlie han Mette Jensen 
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Kasserer er Martin Mühlendorph. Bankkonto: Reg. nr. 2375 - konto nr. 3496698028 

Betaling kan ogsa  ske via MobilePay til 20 55 46 13 
 Husk at oplyse navn, adresse og email ved indbetaling.  

 
Et års kontingent for hele husstanden koster 200 kr. for første medlem og 50 kr. for efter-

følgende medlemmer. 

Kontingent 

Har du husket at betale kontingent? 
Ellers er det ikke for sent. 

Som noget nyt kan man nu betale kontingent for hele husstanden. Det koste 200 kr.  for første medlem og 50 kr.  
for efterfølgende medlemmer. 

Der sendes kün 1 medlemsblad og nyhedsbrev til hüsstanden, til gengæld har alle medlemmer stemmeret til general-
forsamlingen og kan fa  rabat ved nogle af vore sponsorer. Hvis man i den forbindelse har brüg for et egentligt med-
lemsbevis, kan det fa s ved henvendelse til klübbens bestyrelse. 

1. medlem modtager en erkendelse for indbetalingen, fx en streamer, der kan afhentes ved klübbens arrangementer, fx 
generalforsamling og træf. 

Na r man køber en sort spids, er man gratis medlem resten af det kalendera r, hvori man har købt hünden. 

Man kan godt være medlem af klübben üden at eje en sort spids. 

Man kan støtte op om racen og klubbens arbejde ved at deltage i avlsarbejdet og møde op til kuldfremvisning, til 
årets træf, som er i september, samt at få sin hund avlsgodkendt, når den er ca. 2 år. 

Og ved at betale kontingent... 

 


