Nyhedsbrev—februar 2020

Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for Sort Spids. Læs blandt andet om den forestående generalforsamling. Mød op og støt arbejdet med den sorte spids.

Kontakt:

www.sortspids.dk
facebook/sortspids

Formand
Elisabeth Meinild
elisabeth@meinild.net
Telefon: 28717195

Generalforsamling
Generalforsamling og avlsgodkendelse i Klubben for Sort Spids
søndag d. 1. marts 2020
Avlsgodkendelse, fællesspisning og generalforsamling afholdes i Birkende Boldklub,
Hans Tausensgade 35a, Birkende, 5550 Langeskov, Fyn.
Program for dagen:
kl. 10.00 - 12.00

Avlsgodkendelse

For at kunne fortsætte avlsarbejdet på tilfredsstillende vis, er det nødvendigt at flere parringer gennemføres med avlshunde fra flere grene. Din hund kan være en vigtig brik i dette spil.
kl. 12.00

Frokost
Frokosten koster ca. kr. 100, bindende tilmelding senest 22.02.2020

kl. 13.00

Generalforsamling

Herefter kaffe og kage.

Avlsgodkendelse
Praktisk info:
Læs om avlsgodkendelsen på klubbens hjemmeside: www.sortspids.dk. De, der skal til avlsgodkendelse,
modtager en særskilt indbydelse. Alle til avlsgodkendelse vil få besked om mødetid.
Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Elisabeth Meinild,
e-mail: elisabeth@meinild.net, eller tlf. 28717195.
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Der er ikke andre aktiviteter om formiddagen end avlsgodkendelse.
Det er hensigtsmæssigt, at det kun er de hunde, der skal til avlsgodkendelse, der møder op.
Øvrige hunde tages med på eget ansvar og må ikke forstyrre. Hunde må ikke opholde sig indendørs, kun
den hund der bedømmes.
Flexline og sele må ikke bruges ved bedømmelse af hunden.

—

—

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING 2020
1

Valg af dirigent

2

Valg af referent

3

Valg af 2 stemmetællere

4

Formanden aflægger beretning til godkendelse

5

Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse

6

Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse

7

Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent
Avlsudvalget foreslår flg:
Ved opdræt er det ønskeligt at både tævens og hanhundens ejere er medlem af klubben. I
tilfælde af, at flere hanhunde er lige værdige som avlspartner, vil medlemmers hund bliv
foretrukket.

8

Valg af bestyrelse og suppleanter (følgende er på valg)
Bestyrelse:
Marie Louise Juul Jensen
Hans Henrik Nielsen
Elisabeth Meinild
Suppleanter:
Henrik Brandhøj
En ny suppleant

9

Valg af revisor og suppleant (følgende er på valg)
Revisor:
Christian Birkemark
Suppleant:
en ny suppleant

10

Valg af avlsudvalg, på valg er:
Elisabeth Meinild
Hans Henrik Nielsen
Marie Louise Juul Jensen

11

Valg af træfudvalg
Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra hjælpere. Vi modtager gerne
tilsagn fra interesserede medlemmer

12

Evt. (Herunder kan intet besluttes)
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Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal det være os i hænde senest den 22.02.2020. Forslag kan sendes på mail til Elisabeth Meinild på elisabeth@meinild.net

Frokost, kaffe og tilmelding
I forbindelse med generalforsamlingen er der også i år mulighed for salat og tærtebord inden generalforsamlingen starter. Vi spiser kl. 12.00 -13.00. Det koster 100 kroner pr. person at deltage.
Der serveres kaffe/kage under generalforsamlingen. Dette betales af klubben.
Morgenkaffe for bestyrelse og hjælpere 9.30.

Hvis man ønsker frokost skal man tilmelde sig på forhånd.
Tilmelding til generalforsamlingen er ikke obligatorisk, men det vil være dejligt om I melder til på forhånd,
af hensyn til kaffen.

Al tilmelding til Grethe på tlf. 24496892 eller sortspids@birkemark.dk.
Sidste frist for tilmelding lørdag 22. februar.
Pengene for frokosten skal betales til Klubben for Sort Spids. I kan betale med mobilepay til Martin på nr.
20554613 eller overføre via bank til reg. nr. 2375 kontonr. 3496698028. Husk at skrive mad og navn så
vi kan finde ud af hvem der har betalt.

—

—

Opfordring
Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, eller kender en, der har det, er du velkommen til at stille
op, enten som medlem eller suppleant. Bestyrelsen holder 2-3 møder om året, men har løbende kontakt via
mail eller telefon. Arbejdet består hovedsagelig af arrangement af træf og generalforsamling, samt at få nye
ideer til, hvordan vi kan udvikle og forny klubbens arbejde til glæde for medlemmerne.
Måske har du nogle gode ideer?
Bestyrelsen efterlyser også en person i vores medlemskreds, der er superbruger i programmerne Access og
Excel, som kan hjælpe os med at opdatere og vedligeholde vores database. Henvendelse til elisabeth@meinild.net

Den gode hundehistorie
Mange medlemmer af Klubben for Sort Spids har en historie at fortælle om, hvilken rolle deres hund spiller
i dagligdagen og gør det allerede på vores Facebook-side. Tak for det!
Der har i det sidste års tid været flere månedlige henvendelser fra interesserede, og jeg er sikker på, at det
kan tilskrives medlemmernes indsats.
Derfor opfordrer bestyrelsen jer til stadig at fortælle om jeres hunde og tage dem med alle mulige steder og
vise dem frem. Det er både godt for hundene i forhold til miljøtræning, men også for os mennesker at tænke hunden ind i hverdagen. Og endelig en fordel for klubben og racens udbredelse, at vi går og promoverer
den i dagligdagen.
For at gøre det endnu bedre, kunne vores webmaster, Christian Thyme Nørregaard, godt tænke sig at dele
nogle af de gode historier på klubbens hjemmeside, sortspids.dk.
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Siden besøges af mange interesserede – og forhåbentlig kommende Sort Spids ejere – og den er klubbens
ansigt udadtil.
Send din historie – med billeder – til cknorregaard@gmail.com

GDPR tilmelding på hjemmesiden
Grundet at GDPR-reglerne er kommet til, er det ikke muligt for os at opbevare jeres oplysninger uden jeres
samtykke
For at vi i fremtiden kan sende jer invitationer, nyhedsbreve og informere jer omkring klubben, vil vi gerne
opfordre jer til at gå ind på klubbens hjemmeside og ind under ”Tilmelding”, her kan I udfylde en formular
med jeres informationer og ved at tilmelde jer her, giver I os lov til at opbevare jeres oplysninger.
Vi håber selvfølgelig at alle har mulighed og lyst til at gå ind og tilmelde sig, så vi i fremtiden kan sende
jer relevant information omkring klubbens arbejde.

Betaling af kontingent
Vi arbejder på at gøre kontingentbetalingen så nem og overskuelig som mulig, derfor vil vi gerne have at
alle går ind på vores hjemmeside (www.sortspids.dk) under ”kontingent” og læser guiden omkring kontingentbetaling.
Denne beskriver hvilke oplysninger I skal have med I jeres overførsel og hvor overførslen skal hen.

Hvalpe på vej
- det bliver spændende hvor mange der kommer -

Lovis, 14 dage igen
Lovis forventes at nedkomme den 23/2
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Tora forventes at nedkomme den 26/2

—

—

- 5 -

