
Referat af bestyrelsesmøde på messenger den 21 juli 2020. Alle deltog. Referat: Grethe 

 

1. Referat fra generalforsamlingen.Vi ønsker at køre videre med ordningen for hvalpekøbere, skønt det ser 

ud til at kun få bliver hængende. Det er for hurtigt at bedømme resultatet efter den korte løbetid. Det er 

blevet muligt at bruge fb-siden Sankt Bernhards Hunde i Danmark til offentliggørelse af DSBK`s 

arrangementer i håb at øge interessen for vores klub. Det gøres i samarbejde med Vibeke Kvist. Bodil er 

ikke enig i dette tiltag. 

 

2. Oprettelse af klubmappe. I Mappen skal ligge en kopi af alle aftaler indgået med bestyrelsen, referater af 

diverse møder, økonomiopgørelser fra kassereren med meget mere. Mappen ligger hos sekretæren og skal 

medbringes på klubbens generalforsamling. 

 

3. Løbende kontingent. Ordning med løbende kontingent kan købes hos DKK. Det vil også være muligt at 

klubbens kasserer laver arbejdet selv. Betina undersøger mulighederne. 

 

4. Udvalg.Redaktionen. Siw Steffensen er startet på arbejdet. Bente Hjørringgaard vil gerne bistå hende i 

første omgang. Siw vil meget gerne modtage historier fra medlemmerne til bladet, gerne om deres liv og 

oplevelser med deres hund/e. Anders skriver lederen til augustnummeret. Jesper vil gerne fortsætte 

arbejdet med at sende bladet ud til medlemmerne. 

 

Aktivitetsudvalg. Sjælland har deres faste arrangementer, som mange deltager i og Jesper er tovholder. Det 

vil være en god ide om Jylland og Fyn kunne få to tovholdere. En til Jylland nord, og en til Fyn og Jylland 

Syd. Vi efterlyser folk til at melde sig til at hjælpe med at starte det op. Så grib fat i bestyrelsen og få en 

aftale. Her tænkes på mange forskellige muligheder, ex gåture, ringtræning, sportræning, rallylydighed, 

byture, socialt samvær og meget mere. 

 

Avls- og sundhedsudvalg.Vi taler med nogle emner om deres interesse for at indtræde i udvalget. Grethe vil 

være bestyrelsens repræsentant i udvalget. 

 

Mødet afsluttes her og ny dato er aftalt til den 29. juli. 


