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Bestyrelsens lederartikel

Love – Vedtægter – Kommissorium
er den samlede bestyrelse, der kan
træffe afgørelse i alle klubbens interne
forhold, der ikke kræver afgørelse af højere myndighed ifølge disse love. Bestyrelsens hovedopgave er at fastsætte de
rammer inden for hvilke, klubbens forvaltningsmyndigheder skal arbejde. Bestyrelsen skal kun træffe afgørelser i
principielle spørgsmål.”

• af Bjarne S. Olsen,
næstformand
Der har været uklarheder hos flere,
hvad der ligger i de begreber – love,
vedtægter og kommissorium, vi benytter os af i OES-klubben.

- og henholdsvis i de nuværende Vedtæger for udvalgs §1 1. og 2. punktum:

Tager vi først definitionen af begreberne:
• Kommissorium bruges til at beskrive
og definere opgaver for mange forskellige slags kommissioner, udvalg og arbejdsgrupper.
• Love er samtlige juridiske regler og
retsbestemmelser, som udtrykker,
hvad der er lovligt og ulovligt i et samfund.
• Vedtægter er det juridiske grundlag
for en forening. Vedtægterne regulerer
bl.a. midlernes anbringelse, generalforsamling, bestyrelse m.v. En ændring af
vedtægterne skal normalt godkendes
af generalforsamlingen.

”Bestyrelsen for Old English Sheepdog
Klubben i Danmark (i det følgende benævnt bestyrelsen) kan til løsning af
specielle opgaver eller problemer frit oprette udvalg.
Medlemmer eller interessegrupper inden
for Old English Sheepdog Klubben i Danmark (i det følgende benævnt OESklubben) kan opfordre bestyrelsen til at
oprette udvalg.”

Ad Kommissorium
Bestyrelsen har igennem en periode arbejdet med vedtægterne for udvalg i
OES klubben efter de retningslinjer, der
gælder i henholdsvis de nuværende Loves ”§4 stk.:
”Klubbens faste medlemsrepræsentation
Bestyrelsen er i gang med at revidere klubbens
vedtægter og love.
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Derfor ønsker vi at ændre navnet fra
Vedtægter til Kommissorium, således
det bliver bragt i overensstemmelse
med definitionerne.

Formålet med forretningsudvalget er at:
• forestå udskrivning/afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesvalg, som skal
ske med kortere tidsfrister end i dag
• alene at varetage de forpligtelser der
påhviler klubben, idet der ikke må
igangsættes nye tiltag, der medfører
økonomiske forpligtelser for klubben.

Der er hovedsagligt tale om nogle redaktionelle ændringer i de gamle generelle Vedtægter – nu kaldet Kommissorium for Old English Sheepdog klubben i Danmark.

Forretningsudvalget foreslås at bestå af:
• evt. tilbageværende medlemsvalgte
bestyrelsesmedlemmer/suppleanter
samt evt. yderligere af bestyrelsen udpegede medlemmer, jfr. ovenfor
• evt. generalforsamlingsvalgte medlemmer
• evt. formænd fra henholdsvis Sundhedsudvalget, Udstillingsudvalget og
Lydigheds-/agility udvalget.

For så vidt angår Kommissoriet for
lokalrepræsentanterne, er der tale
om en tydeliggørelse af enkelte af de
opgaver, som lokalrepræsentanterne har
påtaget sig.
Bestyrelsen har valgt at sende Kommissorierne til udtalelse i de forskellige udvalg.

Vi vil endvidere komme med forslag om,
hvorledes dels indkaldelsen af kandidater til bestyrelsesvalg, dels udsendelse
af stemmesedler til nyvalg, kan ske.

Lovene › Vedtægter
Efterfølgende benævner jeg lovene som
vedtægter.
Vi vil på vor næste generalforsamling
stille forslag om på nogle punkter at tilpasse vores vedtægter til DKK’s standardvedtægter for specialklubber, specielt omkring bestyrelsesvalg m.v.

Vi vil komme med forslag omkring proceduren for udnævnelsen af æresmedlemmer.
Vi vil tydeliggøre vore vedtægter, så de
indeholder de sanktionsmuligheder klubben alligevel har i henhold til DKK’s vedtægter.

Vort forslag går på nuværende tidspunkt
bl.a. ud på, at
• bestyrelsen fremover kan bestå af indtil 5 medlemmer. Vi skal huske på, at
vi som følge af, at der er produceret og
solgt færre hunde igennem de senere
år, har oplevet en medlemstilbagegang, hvilket kan gøre det sværere at
finde bestyrelsesmedlemmer
• der på generalforsamlingen kan opstilles kandidater, som vælges af generalforsamlingen, såfremt det ikke har været muligt at finde det nødvendige antal kandidater til at besætte bestyrelses- og suppleantposterne ved generalforsamlingen
• bestyrelsen kan supplere sig selv indtil
førstkommende generalforsamling i
tilfælde af at bestyrelsesposter ikke
kan besættes med suppleanter.
• der etableres et forretningsudvalg, såfremt der ikke sidder mindst 3 af de
oprindeligt valgte bestyrelsesmedlemmer/suppleanter tilbage i bestyrelsen,
eller bestyrelsen har modtaget et mistillidsvotum på generalforsamlingen

Herudover er der redaktionelle ændringer.
Dette er i store træk lidt om vore tanker
i bestyrelsen omkring ændringerne af de
gamle love og vedtægter.

Hvor er Roover? - se svaret længere fremme. - Foto: Gerda Wijnhoff.

2

Årets hunde 2012 - halvvejsresultater
- til og med Ballerup-udstillingen 17.juni.

Tallet i ( ) henviser til antallet af pointtællende udstillinger.
• ved udstillingsudvalget

Unghund:

Baby:
1 Enchant Bella Donna
2. Danish Delight Rasmus Rex

16 point (2)
8 point (1)

Hvalp:

1 Danish Delight Quando Quando

20 point (2)

2 Grizzly Dream Blaze Of Glory

13 point (4)

3 Blue Berry’s One Of A Kind

9 point (1)

4 Jolly Bears Harley Davidson

8 point (1)

1. Danish Delight Rasmus Rex

32 point (4)

5 Danish Delight Once Upon A Time

5 point (2)

2. Danish Delight Rigmor Regina

11 point (2)

6 Danish Delight Quintessa

3 point (2)

7 Azedagi My Secret Adventure

2 point (1)

3 Smedemarks Ursa Minor J.Lo Alisia

8 point (1)

4 Blue Berry’s Perfect Snowflake

5 point (1)

5 Darla Gentility Pukuota Angelas

3 point (1)

Veteran:

Hanner:
1 Checkpoint Charlies Quasi Qualified

25 point (3)

2 Danish Delight Quando Quando

20 point (2)

1 Born To B. Beautiful Austrian Sky

45 point (5)

2 Aylabear’s Entirely Yours

12 point (2)

3 Sound Solution Funny Girl

12 point (4)

3 Blue Berry’s One Of A Kind

9 point (1)

Avlstæve:

4 Jolly Bears Harley Davidson

8 point (1)

1 Bim-Bom-Bam Hay-Tormenta

5 Jolly Bears Great Pretender

7 point (3)

6 Azedagi The Winner Takes It All

3 point (1)

20 point
(2 afkom)

Opdrætter
Tæver:
1 Danish Delight Once Upon A Time

33 point (5)

2 Jolly Bears Golden Girl

13 point (3)

3 Grizzly Dream Blaze Of Glory

13 point (4)

4 Great Danish True Fairy – Tail

12 point (2)

5 Enchant Ashley Beautiful Girl

9 point (4)

6 Danish Delight Perfect Timing

4 point (2)

7 Danish Delight Quintessa

3 point (2)

8 Azedagi My Secret Adventure

2 point (1)

Parring

1 Danish Delight v/ Birgitte Schjøth

60 point
(4 hunde)

2 Jolly Bear v/ Lis Thorup Hansen &
Hans Ove Pedersen

28 point
(3 hunde)

Beautiful Girl. Reg. nr. 22099/2009.
HD-staus: A. Albuer 0. PCD fri. Øjne fri.
Fødsel forventes ca. 12. september.
Opdrætter: Kennel Beautiful Qualified,
6760 Ribe. 7542 4473 / 2233 4908
www.beautifulqualified.dk

Der er den 12. juli foretaget en parring:
Far: DKCH, SECH,NOCH, VDHCH, KBHV10,
INTCH Checkpoint Charlie’s Quasi
Qualified. Reg.nr 19106/2006
HD-status: A. Albuer 0. PCD fri. Øjne fri.
Mor: DKCH, SECH Enchant Ashley
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DSS Landskonkurrence i Lydighedsdressur
Aut. DKK LP og Rally-Lydighed for alle racer

DSS indkalder hermed til DSS Landskonkurrence

lørdag den 29. september
på arealerne ved
Haarlev Hallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev

Landskonkurrencen bliver afholdt som aut. DKK Lydighedsprøve og sideløbende bliver
der afholdt aut. DKK prøve i Rally-Lydighed.
Det opnåede resultat vil være gældende i Landskonkurrencen, såfremt føreren er medlem af og hunden racemæssigt tilhører en af de Dressur Samarbejdende Specialklubber.
For at kunne deltage skal hunden have bestået DSS/DKK Klasse 1.
En hund kan ikke deltage i en lavere klasse end den, hvori hunden ved en DSS/DKK
prøve har opnået en 1.præmie. Skæringsdatoen er dagen for Landskonkurrencen.
Desuden skal hunden være vaccineret efter DKK’s gældende regler
Der konkurreres efter DKK’s program i alle klasser.
Godbidder må gives i klasserne 1,2 og 3 på et af dommeren anvist sted – mellem øvelserne.
Dommere LP: Palle Bergsø og Hans Ove Pedersen
Bedømmer Rally-Lydighed: Frank Kuhfeldt
Anmeldelsesgebyr: følger DKK’s priser.
Tilmelding senest 2. september via www.hundeweb.dk
Tilmelding stopper, når det antal hunde, dommerne kan nå at dømme, er nået.
Yderligere oplysninger vedr. Landskonkurrencen fås hos:
Bettina Quvang Jørgensen email: quuwang@sol.dk
og/eller Nina Dige Vinther, email: nina@daisyhill.dk tlf. 4494 8845

med venlig hilsen
for DSS: Nina Dige Vinther
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Nyborg Festival 2012

Vi ryddede lige vejen da vi gik på vejen op til dukkehusmuseet – flot så det
ud.
Inden vi grillede lørdag aften var vi
nede ved vandet, hvor vi så det flotte
Sankt Hans bål, der var flere i blandet
os, der havde fået startforbud!!
Søndag gik med fælles morgenmad –
inden vi forlod pladsen ved 11 tiden.
Vi kørte hjem med 2 trætte hunde.
Britta - Christian
Sille - Fiona

• tekst og fotos: Christian Holst
Vi har første gang været med på camp
Bøsøre, og det er bestemt ikke sidste
gang.
Vi hyggede os med de andre deltagere
og alle vores hunde.
Vi ankom fredag, hvor vi hyggede os
med medbragt mad.
Lørdag gik med skattejagt og hundene
fejrede Zea's 2 års fødselsdag. Annette
og Niels havde lavet lækker lagkage som dog kun hundene fik og de nød det!
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Der inviteres til

National Udstilling i Messecenter Års
Messevej 1 i Års

søndag den 14. oktober
Udstillingen er sponsoreret af THOLO og som dommer har vores race æren af at blive
bedømt af den norske dommer Arne Foss.
Tilmelding til OES klubben www.oesidk.dk eller via hundeweb www.dansk-kennel-klubdk
Deadline: 8. september.
Der kan tilmeldes i alle klasser.
Gæstehunde udenfor bedømmelse er velkomne og betaler et gebyr på 50 kr. ved indgangen, hvor vaccinationspapirer og stambog forevises.
Varme sommerhilsener fra
Udstillingsudvalget

Jeg er jo lige her! - Roover (Blue Berry's Prince Snowboots) bor hos Gerda og Hein
Wijnhoff i Holland sammen med sine mange tøjdyr. - Foto: Gerda Wijnhoff.
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Dato

Aktivitet

Dommer
Marie Butler, IRL

Bemærkninger

25. august

DKK udstilling i Århus

1. september

deadline for
oktobernummeret

kontakt Anne Tinning

8. september

Hundens Dag i Tivoli

se DKK's hjemmeside

15. + 16.
september

DKK udstilling i Vejen

27. september

bestyrelsesmøde

7. oktober

tur på Falster

14. oktober

DKK udstilling i Års

1. november

deadline for
decembernummeret

kontakt Anne Tinning

3. + 4. november

DKK udstilling i Herning

se DKK's hjemmeside

2. december

OES Klubbens juleshow

Kresten Scheel
Birte Scheel

se DKK's hjemmeside

se DKK's hjemmeside

se juninummeret side 42
Arne Foss, N

se DKK's hjemmeside

Susanne Brix Larsen har sendt dette dejlige sommerbillede fra Bornholm. De tre hunde er Malene's Kerne,
Erik's Bosse og Susanne's Catho.
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