Nyhedsbrev—juni 2020

Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for Sort Spids. Nyhedsbrevet præges af forårets
generalforsamling, som vi lige netop nåede at afholde, før corona-pandemien lukkede alting ned. Vi har
dog også taget en lille, nyttig godbid med denne gang, om hvalpe i en coronatid, hvor der er udfordringer
til hvalpekøberne med at socialisere hvalpene, så de bliver gode til at færdes i samfundet. Sidst, men ikke
mindst: Træf 2020. Kom og vær med. Nyd fællesskabet med andre ejere af vores dejlige hunderace.

Kontakt:

www.sortspids.dk
facebook/sortspids

Formand
Elisabeth Meinild
em@sortspids.dk
Telefon: 28717195

Generalforsamling 2020

Referat
Af Elisabeth Meinild
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg af dirigent: Poul vælges enstemmigt
Valg af referent: Elisabeth vælges
Valg af 2 stemmetællere: Hans og Tine
Formanden aflægger beretning til godkendelse, Grethe. Bilag
Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse, Elisabeth. Bilag
Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
Kassereren syg, regnskabet ikke færdigt.
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen ret til at godkende regnskabet og efterfølgende sende
det ud i et nyhedsbrev til medlemmerne.
Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent.
Avlsudvalget foreslår flg. tilføjelse af §3 medlemskab
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 blive foretrukket.
Ikke-medlemmer, der ønsker Serviceydelser fra klubben betaler med et gebyr, der svarer til
årskontingentet. Disse ydelser er gratis for medlemmer af klubben.

Forslaget er vedtaget enstemmigt.
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8.

Valg af bestyrelse og suppleanter (følgende er på valg)
Bestyrelse: Marie Louise Juul Jensen (genopstiller ikke),
Martin Mühlendorph, kasserer, træder ud af bestyrelsen.
Hans Henrik Nielsen og Elisabeth Meinild vælges for 2 år.
Annette vælges for 2 år i stedet for Marie Louise,
Anni vælges for 1 år i stedet for Martin.
Suppleanter:
Henrik Brandhøj, Christian Birkemark
Christian Birkemark overtager posten som kasserer.

9.

Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Poul Møller vælges
Suppleant: mangler

10.

Valg af avlsudvalg, på valg er:
Elisabeth Meinild
Hans Henrik Nielsen
Begge vælges

11.

Valg af træfudvalg
Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra hjælpere. Vi hører gerne fra
interesserede medlemmer. Martin har givet tilsagn om, at han gerne vil være klubben
behjælpelig i træfudvalget og med opbevaring af klubbens ting.

12.

Evt. (Herunder kan intet besluttes.)
Opfordring til at deltage i Dyrenes dag i Slagelse
Medlemskode til Forum på hjemmesiden, hvor medlemmer selv kan hente dokumenter.
Ny webmaster? Christian Thyme Nørregaard vil gerne fortsætte.

—

—
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Bestyrelsens beretning
Af Grethe Birkemark
Vi har igen i år valgt at lade vores formand Elisabeth fortælle om opdræt, mens jeg så fortæller om andre
sider af bestyrelsens arbejde. Som det lidt triste må vi sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer. Marie Louise
og Martin Muhlendorf har valgt at træde ud af bestyrelsen. De har andre udfordringer, der nu tager deres
tid.
Martin, der også har været kasserer, er desværre pga. sygdom forhindret i at komme i dag, så vi skal have
valgt ny kasserer. Vi kan af samme grund desværre ikke fremlægge årsregnskab. Det vil blive fremlagt
senere.
Martin har dog heldigvis lovet os, at han stadig vil have en aktiv rolle ved vores arrangementer.
En del af vores arbejde har været koncentreret omkring Træf 2020. Vi vil gerne sprede vores aktiviteter
lidt. Træf skal således gå på skift mellem Jylland, Fyn og Sjælland.
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Det skulle fordele lang transport mere rimeligt og give os mulighed for at finde interessante og passende
rammer.
For at gøre det nemmere at deltage for børnefamilier, vil vi også skifte til første lørdag i september. Så er
der ikke en skoledag dagen efter træf.
Vi håber på opbakning fra lokale folk, idet det er vigtigt med lokalkendskab.
Fællesspisning var en succes ved træffet i 2019. Det agter vi at gentage fremover

—

—
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Avlsudvalgets beretning
Af Elisabeth Meinild

I 2019 blev der igen født 3 kuld, og vi kunne glæde os over at alle 3 kuld var fra tæver, der ikke tidligere
har fået hvalpe. Det er dejligt at flere af klubbens medlemmer har mod på at opdrætte hvalpe, og der har
været fin overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.
Siden er der blevet født yderligere 2 kuld her på Sjælland, og næsten alle hvalpe var reserveret på forhånd.
Begge gange har Canicold været behjælpelig med progesterontest og i Lovis’ tilfælde også inseminering.
Der er mange førstegangs-tæver, der vægrer sig ved naturlig parring, og så er det dejligt at have denne
mulighed i baghånden.
Canicold er sponsor for klubben og medlemmer får 10% rabat på alle ydelser.
Der er stor interesse for vores hunde, og jeg får mange forespørgsler fra interesserede.
Vi bliver tit spurgt, om racen har nogen sygdomme, man skal være opmærksom på. Men det er stadig
lykkedes os at holde racen sund, bl.a. fordi vores avlsprogram er så kontrolleret, og fordi klubbens
medlemmer er flinke til at underrette avlsudvalget om hundenes sundhedstilstand.
Vi har så mulighed for at følge op med hjælp fra dyrlæger og andre eksperter.
Avlsudvalget er til en hver tid behjælpelig med spørgsmål angående parring, drægtighed, fødsel, pasning af
hvalpe og salg.
På grund af den service, som avlsudvalget giver opdrætterne, synes bestyrelsen at det er rimeligt at forvente
at både tævens og hanhundens ejere er betalende medlemmer af klubben. Der bliver derfor stillet forslag
om dette senere i dag.
Vi kan ikke stille krav om det, men vi kan opfordre til det og motivere ved fx at gøre avlsudvalgets service
og rådgivning gratis for medlemmer, hvorimod ikke- medlemmer skal betale 200 kr. for det. Ligeledes kan
vi ændre beløbet ved parring til 800 kr. til hanhundens ejer, hvis denne ikke er medlem af klubben mod
1000 kr. til medlemmer.
Den opmærksomme tilhører vil bemærke, at det i begge tilfælde er 200 kr. hvilket svarer til
årskontingentet.
Vi håber, at forslaget vil blive vedtaget, og at det vil få den ønskede effekt i form at af en stigning i antallet
af betalende medlemmer.
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Årsregnskab 2019
Af Elisabeth Meinild og Christian Birkemark

Indtægter (kr.)

Udgifter (kr.)

Kontingent

5675

Træf

810

Avl og stambøger

5200

Blad

590

Salg og træf

3890

Bestyrelsesmøder

893

Gebyrer

600

Andet (anskaffelse)

10745

I alt

13638

I alt

14765

Bankkonto pr. 31. december 2019: kr. 62074
Bestyrelsen er opmærksom på, at regnskabet ikke lever op til normale regnskabsstandard, hvilket blandt
andet skyldes sygdom. Revisoren har også gjort opmærksom på det forhold. Der er taget skridt til, at næste
års regnskab bliver mere gennemsigtigt.

—

—
- 4 -

Kontingent
Har du husket at betale kontingent?
Ellers er det ikke for sent.
I skrivende stund er der ca. 50 medlemmer, der har betalt kontingent. I december måned sendte vi
årsskriftet ud i ca. 100 eksemplarer, nemlig til de medlemmer, der havde betalt kontingent i 2019 –
eller var nye i klubben, og som derfor fik første års medlemskab gratis.
Man kan betale kontingent for hele husstanden. Det koster 200 kr. for første medlem og 50 kr. for
efterfølgende medlemmer.

Der sendes kun 1 medlemsblad og nyhedsbrev til husstanden, til gengæld har alle medlemmer stemmeret til
generalforsamlingen og kan få rabat ved nogle af vores sponsorer.
1. medlem modtager en erkendelse for indbetalingen, der kan afhentes ved klubbens arrangementer, fx
generalforsamling og træf. I 2019 var det en streamer med klubbens logo.
Klubben har fået ny kasserer, Christian Birkemark. Inden længe går vi over til et nyt regnskabssystem i
klubben, hvor man får et medlemsbevis, når man har betalt årets kontingent. Systemet kan også sørge for,
at der bliver udsendt påmindelser til medlemmer, der har glemt at betale. Men indtil det virker må vi gøre
det på denne måde.
Når man køber en Sort Spids, er man gratis medlem resten af det kalenderår, hvori man har købt hunden.
Man kan godt være medlem af klubben uden 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 1. lørdag i september, samt at få sin hund avlsgodkendt, når den er
ca. 2 år.
Og ved at betale kontingent… på konto nr: 2375-3496698028
Husk at angive medlemsnummer og navn eller e-mailadresse ved betaling.

—

—

Hvalp i en coronatid
Af Grethe Birkemark
At få en lille ny hvalp i huset er en stor gave, oplevelse og udfordring. Hver hund kommer jo som sin egen
personlighed og skal falde til i en ny flok. En helt ny verden.
For dem, der har fået deres hvalp, mens Danmark har været lukket, bliver det en ekstra stor udfordring.
Socialiseringshold har været udsat, og det har ikke været en normal verden hvalpen mødte.
Alle de ting, vi anbefaler for at lære hvalpen at færdes trygt og sikkert som f.eks. bytur mellem mange
mennesker, togtur, hygge i parken, snak med andre hunde i forskellig alder og størrelse, alt det har
manglet.
Hvalpen er god til at læse kropssprog. Hvordan opfatter den det, når vi holder afstand. Vi udviser en
mærkelig adfærd, danser rundt om hinanden, ændrer måske endda retning. Det står lysende klart. Vi er
bange, fremmede er en trussel!
Så nu er der meget arbejde. Sørg for, at hvalpen får den overbevisning, at du ved alt. Når du er der, er der
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ingen fare, man skal forholde sig til. Man kan frit snuse og opleve. Efterhånden lærer den så at færdes
mellem andre nu, hvor landet begynder at lukke op. Gå mange ture efter princippet ”en hund med et
menneske” og god kontakt mellem dig og din hund. Selv har jeg haft en slags tommelfingerregel der siger: 9
gange ja og ros - for hvert nej.
Forudse din hunds reaktion. Når jeg ser noget, der vil starte min hunds gøen, fx en traktor, en knallert eller
naboens hund, skynder jeg mig at få kontakt med hunden med en godbid. Jeg holder fast i hundens interesse
med godbid og snak, og når det farlige eller irriterende er forbi, er der tid til godbid og ros. Det kan koste en
del bidder i begyndelsen, men efterhånden lærer hunden at sitte og vente på bidden. Selvfølgelig er der
situationer, hvor nej er nødvendigt. Og hunden skal forstå ordren ”stop det, du er i gang med”. Og i samme
øjeblik den stopper, giver man en nem kommando, som man så kan rose den for. Hunden får en positiv
oplevelse.
Læs eventuelt artiklen fra sidste blad om den glade gåtur. Den ligger på vores hjemmeside som den første af
en serie tekster om alle hunderelevante ting. Vis hvalpen, at det er i orden at møde fremmede. Men lær den
også, at nu slapper vi af. Bare du og jeg med en kæler eller en godbid. Lad hele verden gå forbi, mens I bare
er helt trygge sammen.
Og til alle os, der har store voksne hunde. Vi må hjælpe, vise lidt ekstra opmærksomhed. Måske skal vi lige
holde os tilbage, måske hilse. Tal endelig med de hundeejere, I møder, så det ikke bliver os mennesker, der
misforstår og skaber problemer.
Vi kan alle få problemer med vores hunde. Vi i bestyrelsen er altid klar til at hjælpe med råd og vejledning.
Skriv eller ring gerne, så vi kan få en snak, inden problemerne bliver store.

—

—
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Træf 2020
På sidste års træf blev det foreslået at holde træffet på en lørdag af hensyn til børnefamilier, der ofte
prioriterer, at der er lidt ro på søndag. Desuden blev det foreslået at holde træffet på skift i Jylland, på Fyn
og på Sjælland.
Vi har valgt at følge begge disse forslag, og resultatet bliver i år, at vi holder

Træf i Klubben for Sort Spids
Lørdag 5/9 kl. 10-15
Ved Østbirkhallen,
Storegade 47, 8752 Østbirk
Træffet er årets bedste chance for at møde andre Sorte Spidser og deres ejere. En dejlig dag for hele
familien. Så sæt kryds i kalenderen den 5. september og mød op.
Dagen starter med avlsgodkendelse og kuldfremvisning. Der bliver sendt en personlig indbydelse til ejerne
af de hunde, der står for tur.
Men vi håber selvfølgelig på stort fremmøde, også af alle jer, der ikke skal til kuldfremvisning eller
avlsgodkendelse. 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. Og der vil igen i år være
børnekonkurrence, hvor man kan vise tricks med sin hund. Der er præmie til alle deltagere af
børnekonkurrencen.
Kl. 12.30 holder vi fællesspisning i vores telte. Vi indkøber borde og bænke, men opfordrer til, at man selv
tager campingstole med, så der er plads til alle.
Der kan bestilles mad, men man er selvfølgelig også velkommen til at medbringe madpakke.
Hallens cafeteria serverer burgere til en stykpris af ca. 30 kr.
Maden skal bestilles på bestyrelse@sortspids.dk
Igen i år vil avlsudvalget lave et infotelt, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og snakke om alt
hunderelateret med erfarne opdrættere/ejere.
Har I spørgsmål eller emner, I gerne vil have taget op, er I meget velkomne til at kontakte bestyrelsen
inden træffet.
Vi gentager også succesen med auktion over 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 en del arbejde forbundet med træf, så frivillige er meget velkomne. Tag kontakt til Grethe
Birkemark på bestyrelse@sortspids.dk, hvis I vil hjælpe til. Der er morgenkaffe til alle hjælpere 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
figurerer, kan du meddele det på mail til bestyrelsen, så vil vi selvfølgelig respektere dette.
Til slut en lille appetitvækker: Stemningsbilleder fra træffet i 2019.
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