Medlemsmøte Norsk Buhundklubb
Sted:
Dato:
Kl:
Til stede:

Comfort Hotell Runway på Gardermoen
16.03.13
16,00
10 medlemmer

Det ble en del snakk om klubben vår. Det er bekymrende lite engasjement når det
gjelder å ta i et tak som for eksempel på "Nasjonaldagen" som vi avholder hvert år.
Det blir for mye arbeid på noen få som da lett går lei etter 1 til 2 år, sånn at vi hele
tiden må ha opplæring av nye folk. Det tar lang tid å sette seg inn i alt. Vi har en
Valgkomité som jobber i flere uker for å skaffe 4 til 5 stk til å være med i styret. Det
virker som interessen blant medlemmene er laber.
Hva kan vi gjøre for å få opp interessen blant medlemmene? Terje hadde noe klare
tanker om dette, som han la frem for medlemsmøtet.
Vi har et ansvar, som sagt tidligere. Det gjelder oss alle, avlsrådet som sitter inne
med kunnskaper som er gull verdt. Jeg vil gjerne få skryte av det arbeidet som Elin og
Stein, og selvfølgelig også Ernst-Otto, Frode og teamene rundt dem, gjør og som er en
fantastisk jobb for klubben. Vi trenger oppdretterne mye mer på banen, de sørger for
at rasen forblir levedyktig med valper som er så friske som vi ønsker. Men som klubb
er det ønskelig å få tilbakemeldinger på flere måter enn bare en melding til avlsråd,
eller en kort beskjed om at så og så mange valper kom det denne gangen. Vi ønsker
gjerne en historie fra dem i Buhunden, som forteller litt om det arbeidet som følger
med i planlegging, og om tiden med valpene og all jobben det medfører.
Jeg oppfordrer medlemmene til å komme med forslag til hvordan vi kan forbedre
tingene slik at klubben kan være aktiv og spennende for alle. Mailadresser og
telefoner finner dere på «buhund.no.
Det at telefonen min er åpen 24 timer i døgnet, er bare jug og fanteri, men før eller
siden får dere tak i meg.

Fortsetter denne utviklingen vil dette bli en ”soveklubb” som kun vil være der for å
holde kontroll på det vi lovmessig er forpliktet til.
Kalendersalget i klubben er en ren tapssak.
Ellen Katrin Enger informerte om rasespesifikke avlsstrategier (RAS).
Elin Kristiansen holdt et engasjerende innlegg om den foreløpige rapporten om
buhundprosjektet pr. november 2012.
Møte ble avsluttet med en hyggelig middag på hotellet.

