
Dansk Sankt Bernhard Klub 
 

 

Bestyrelsesmøde :  Den . 07.06.2022 

Deltagere:   Liselotte, Betina, Grethe, Jan, Ulla 

 

Dagsorden . 

1. valg af ordstyrer : Liselotte  

2. valg af referent : Ulla 

3. godkendelse af dagsorden: Godkendt 

4. godkendelse af sidste referat: Godkendt 

5. opfølgning af pligter/opgaver: Grethe tager fat i  hvalpepjecen om et par mdr 

igen når hun får lidt mere tid. 

6. økonomi ved kassereren: Vejleudstilling rengskabet er ikke afleveret. Betina 

snakker med Sussanne ellers ingen ændring. 

 Wusb bliver regnskabmæssigt flyttet over til 2023 

7. WUSB: Der arbejdes stadigvæk med ansøgninger/mail til kommunen. 

 Liselotte overvejer at høre kreds 9 om vi må låne deres telte og pc osv. 

Vi har reserveret hotel og campingplads, men skal snart have fat i dem ang 

hvordan folk skal booke deres overnatning 

8. avl og sundhedsudvalget: Metalbeskrivelse den 1/10 kan Grethe ikke samle 4 

beskriver.  Grethe prøver at finde en ny dato muligvis den 8-9/10  

Dispention modtaget og har behandlet den.   

 

udstillingsudvalget: Udstillingerne skal selv sørge for at hente flag/skilte osv 

fra udstilling til udstilling.  

 Ang Mørkøv udstilling skal man huske at broen bliver lukket pga Tour de 

france.  



Juleudstilling, den fabrikshal som vi havde undersøgt, kan ikke bruges. (der er 

rigtige mange klubber der har fået samme tanke som os, med at holde jule 

udstilling den weekend på fyn) Liselotte undersøger om strib efterskole er 

ledig.  

Steff og Jesper har snakket ang pølser og gullasch. Ulla skaffer kyllingspyd til 

Mørkøv. 

9. aktivitetsudvalget: intet nyt 

10.  Klubbens medier: Betina er kontakte af Bodil Olsen, ang klage over 

manglende fulde navn på forside billede og at Hera Hoop er blevet bis. Det 

bliver rettet i næste blad. Betina kontakter Bladet, så det kommer i. 

Ideer til wusb hjemmesiden modtages gerne 

11. lederen til næste nr af bernharden Steff deadline 25 juli 

12. næste møde 4 juli eller muligvis på mørkrøv udstilling 

13. eventuelt   

 

 

 

 

 


