
Bestyrelsesmøde på Messenger den 30. december 2020. Alle deltager. 

 

1. Ordstyrer: Betina  

 

2. Referent: Grethe  

 

3. Dagsorden godkendt. 

 

4. Afbrydelsen af sidste møde. Efter afbrydelsen af mødet den 28. november meddelte Bodil Olsen den 29. 

november at hun udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Suppleant Jan Steffensen (herefter 

kaldt Steff) er indtrådt og har modtaget seneste mødereferat samt alle relevante oplysninger. Han træder 

ind som klubbens kasserer. Formanden orienterer klubbens medier. 

 

5. Opfølgning på sidste referat. Mentalbeskrivelse. Bente Hjørringgaard har fået tilsendt racens ønskeprofil 

samt det skema, som anvendes under udførelsen af beskrivelsen. Begge dele vil blive offentliggjort på 

klubbens hjemmeside. Den skarpsindige vil bemærke, at der ganske små forskelle i ordlyden på nogle af 

forklaringerne til tallene. Disse er uden betydning for hunden og hundeejeren og har kun sproglig 

betydning. 

 

6. Økonomi. Vores regnskabsfører, Birgit, har sendt en oversigt til bestyrelsen. Det ser ud til af vi kommer 

ud af 2020 med kun små ridser i lakken. Efter et år, hvor kun få af de normale aktiviteter har kunnet 

gennemføres, er det nådigt sluppet. Det har dog vist sig, at arrangørerne af udstillinger har brug for 

vejledning i at lave et regnskab. 

 

7. Generalforsamling.  Klubbens generalforsamling afholdes den 27. marts 2021. Det er denne gang øst for 

Storebælt, så Anders finder et egnet sted omkring Korsør. Betina sørger for at årets sidste reminders 

(kontingent betaling og forslag til generalforsamling) lægges på klubbens medier. 

 

8. Post. Al modtaget post er sendt videre til rette vedkommende. 

 

9. Udvalg. Avls- og sundhedsudvalg. Vi har behandlet et brev fra to opdrættere om at indtræde i udvalget. 

Vi har besluttet at modtage Bente Hjørringgaards tilbud om at indtræde i udvalget. Formanden orienterer 

de pågældende opdrættere.  

   Udstillingsudvalg. Udstillingsdatoerne for 2021 er nu ved at være klar. En udstillingsmanual drøftes på 

næste bestyrelsesmøde. Der her vist sig et behov for at få den tydeliggjort. 

 

10. Leder til næste blad. Steff skriver lederen til Bernharden nr. 1. 

 

11. Næste møde er aftalt til 16. januar kl 12.00 


