
                                            Bestyrelsesmøde d. 1.7.2018 (Skype) 
 
Deltagere: Bent Brohus Christiansen, Peter Lysholm Jensen, Regnar Pedersen, Jesper Thode og Bodil Olsen 
, (ref). 
 

1. Meddelelser fra formanden m.fl. 
DKK kursus for bestyrelsesmedlemmer i efteråret, Peter og Regnar er interesserede, men kun 
Regnar deltager. Standtelt/pavillion er indkøbt, og vil blive brugt første gang på St. Heste/hunde 
dag i Roskilde. Bent og Regnar ligger billeder op på klubbens Facebookside fra Mørkøv udstillingen.  

             En gammel overhead projekter fra arkivet gives til Røde Kors. Reklamer/sponsorater på 
             hjemmesiden debatteres. Agria kontaktes af Jesper. Fremtidige aftaler om foder – 
             sponsorater – Bent kontakter Arion. 
             Redigering af foldere til stand - hjemmesideadressen ændres, når der bliver lavet nye.   

2. Økonomi:  
             Kassebeholdning 144.583,37 kr.  Antal medlemmer: 133  

3. WUSB: 
Ang. evt. afholdelse af WUSB i Danmark – vi skal tilkendegive på det kommende delegertmøde, at vi 
er interesserede i 2023. 

4. Facebookside: 
Peter overtager administrationen af anmodninger om at blive medlem af vores FB gruppe. 

5. Infomateriale til stand: 
Planche med billeder og tekst til stand – Jesper forhører sig om pris. 

6. Avls og Sundhedsudvalget: 
Vil snarest muligt afholde møde omkring DNA og kræft – via tilsendt materiale fra USA. (Bodil og 
Regnar) 
Udvalget anmodes om at finde emne til afholdelse af tema/medlemsmøde i efteråret. 

              Svar fra DKK`s Sundhedsudvalg omkring skærpelse af HD krav forventes tidligst 28.9. 
7. Udstillingsudvalget: 

Har haft en del problemer i.f.m. fremstilling af udstillingskatalog grundet den nyligt indførte 
persondatalov. Ved tilmelding har rigtig mange ikke været opmærksom på, om de vil til eller 
fravælge personoplysninger = ejernavn og adresse og tlf.nr. Resultatet blev, at netop disse 
oplysninger manglede i f.eks. Mørkøvkataloget. Dette har også indflydelse på Top – ti listen. Så 
derfor en kraftig opfordring til alle udstillere: HUSK at krydse af på webtilmelding, at navn og 
adresse må oplyses i kataloget. 

8. ”Bernharden”: 
Ny redaktør søges stadig – Bente Hjørringgaard fungerer som sådan indtil en ny er fundet – hvilket 
bestyrelsen i den grad værdsætter. 

9. Hjemmesiden: 
På Hvalpelisten etableres en ny rubricering som hedder. Hunde til salg over 6 mdr. 

10. Næste leder: 
Jesper skriver leder i augustnummeret. 

11. Fremtidige aktiviteter: 
Der bliver talt om at arrangere en Løvfaldstur på Sjælland, mere information kommer senere. 

12. Næste møde. 
d. 9/9 Kl. 19.00 

 
 
 

 
 


