
Bestyrelsesmøde d. 13/1/19 
  
Deltagere: Peter Lysholm Jensen, Bodil Olsen, Jesper Thode, Regnar 
Pedersen og Bent Brohus Christiansen. 
 

1. Opfølgning på ref. : 
Vi afventer svar fra Arion ang. annonce. 
 

2. Meddelelser fra formanden m.fl.: 
Drøftelse af forslag fra Dansk Terrier klub/DKK til det 

kommende repræsentantskabsmøde. Vi stemmer nej til at få 

tildelt flere muligheder for disciplinære sanktioner. Drøftelse af 

muligheder for anerkendelse af langvarige medlemskaber. Bent 

undersøger priser m.m. 

 

3. Gensidig orientering: 

Evaluering af Horneudstillingen – overordnet forløbet godt med 

de misere, som ofte følger med en debut som arrangør. 

Enighed om, at julefrokostspisningen skal forsætte. 

 

4. Økonomi: 
Antal medlemmer: 133, Kassebeholdning: 148,979,82 kr. 
Gennemgang af årsregnskab og budget. 
 

5. GF 2019: 
Drøftelse af forløb. Bodil og Regnar genopstiller, men ikke 
Peter. Mulige emner til den kommende bestyrelse – gerne 
nyere medlemmer – blev diskuteret. Fremtidig virksomhed blev 
drøftet. 
 

6. Evaluering af gratis medlemskab til hvalpekøbere: 
Nuværende ordning bibeholdes. 
 

7. Avls og Sundhedsudvalget: 



Vedr. opfordring fra DKK omkring evt. rettelser til oversættelse 
af standard, havde vi foreslået, at kødfarvet næse ændres til 
leverfarvet næse. Dette blev ikke imødekommet. Forslag fra 
udvalget om mere information om øjenlidelser og øjne i 
særdeleshed, samt noget om tænder. Vedr. Dogbase – Ane 
arbejder på noget ny information. 
 

8. Udstillingsudvalget: 
Forslag fra Betina om tilbud til nye hvalpekøbere. Mulighed for 
at deltage gratis i 2 udstillinger inden hvalpen er 9 mdr. 
Tilbuddet gælder i 2019. 
Bestyrelsen er enig om, at det er et godt forslag og at det 
etableres på forsøgsbasis. Yderligere info sættes i det 
kommende blad og på FB. Der evalueres ved årets afslutning. 

 
9. Hjemmesiden/ Bernharden: 

Der ledes stadig efter ny kompetent redaktør til bladet. 
 

10.  Facebook orientering: 
Forslag fra Peter om fremover at opslå alle klubbens aktiviteter 
som begivenheder på FB. 
Det effektueres snarest. 
 

11.   Lederen til næste nummer af Bernharden: 
 Regnar - Bodil skriver til maj nummeret. 

              
12.   Næste møde: 

  24.2.19 
 

13.  Evt: 
Peter skriver en lille historie til kommende blad.                     

 


