Nyt fra bestyrelsen
Kære medlemmer.
Det er en tid med mange udfordringer i det ganske land, Corona virussen huserer
stadig og dette medfører ændringer på mange fronter. Økonomisk er vi godt sikret og
de aflyste udstillinger kommer derfor ikke til at påvirke os – heldigvis.
Men set i lyset af den seneste udmelding fra statsministeriet, måtte vi mandag den 6.
april se i øjnene, at det ikke ville være muligt for os at afholde årets mesterskab
Winners-Cup som planlagt i juni.
Derfor blev bestyrelsen enige om at give dispensation i forhold til reglerne for
afholdelse af WC, for at undgå en aflysning.
Derfor har vi reserveret datoen den. 12-13 september til afholdelsen.

Vi har fået nogle henvendelser omkring stamtavledatabasen på hjemmesiden, det er
pt. ikke muligt at opdatere den kopi af databasen, som ligger tilgængelig på
hjemmesiden, men i takt med at vi arbejder på en ny hjemmeside, så vil disse ting
også komme i orden
Vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu.
Ligeledes er det ikke muligt at ændre i de forskellige formularer, hjemmesiden
benytter sig af; det betyder, at der er en del ændringer, vi ikke kan foretage, men også
det løses, når vi får en ny hjemmeside.

Når man registrer div. titler på sine dyr, skal vi huske at skrive eksisterende titler på
dyrene, ellers har registrator ikke mulighed for at tjekke, hvilke titler det er man
sender ind til, da det ikke nødvendigvis allerede er registreret i databasen. Er man i
tvivl om, hvilke titler, der ER registreret i forvejen, kan man skrive det til registrator,
som så checker op på det.
Ligeledes har der været lidt forvirring omkring, indsendelsen af om-registreringer.
Man skal skrive hele stamtavlen ind, medmindre man kun ønsker forældre dyrene på.
Det betyder dermed, at registrator ikke gør det.
Team Power Puff, gik i luften med live besøg hos forskellige opdrættere, og vi fra
bestyrelsens side, vil gerne takke for det rigtig gode initiativ, som er blevet en stor
succes. Det er ideer som disse, vi virkelig har brug for i disse tider.

Endnu en gang 1000 tak for jeres indsats!

