Bestyrelsesmøde i Vejle 19.04.2015 kl 10-17
Til stede: Jesper, Bent, Helle, Lise-Lotte og Anja (referent)

1. Valg af ordstyrer
Jesper
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17.01.2015
Godkendt
4. Modtaget post og mails
Der er modtaget referat fra delegeret forsamling WUSB 2014, som oversættes, lægges på
hjemmesiden og sættes i juni bladet.
Der er modtaget diverse informations mail fra DKK og WUSB som løbende er lagt på hjemmesiden.
5. Økonomi.
Regnskabstal for perioden 1. januar-14. april 2015 blev fremlagt.
Underskud skyldes indkøb af PC udstyr til udstillinger.
Kursuspost er bestyrelsens tilmelding til DKK kursus.
6. Transporttilskud til WUSB-dommere/delegerede
Klubben dækker billigste transportmulighed, dog max 5.000, kr mod fremvisning af dokumentation
og et indlæg til næstkommende blad, om oplevelser ved WUSB.
7. Hvalpelisten – gebyr?
Optagelse af hvalpe på hvalpelisten er gratis resten af 2015.
Evalueres inden GF 2016.
8. Arrangementer i og uden for klub regi
Bestyrelsen vil gerne oprette et aktivitetsudvalg som skal beskrive retningslinierne for
klubbens/medlemmernes fremtidige arrangementer. Aktivitetsudvalget skal også koordinere
arrangementer for og med klubben og øvrige medlemmer.
9. Gennemgang af beslutning og opgaveliste

Jesper er bestyrelsens kontakt til bladet.
Lise-Lotte er bestyrelsens kontakt til hjemmesiden.
10. Avls og sundhedsudvalget
a) Nyt udvalgsmedlem.
Bestyrelsen indsætter Lise-Lotte som ny repræsentant i A&S-udvalget.
b) Indstillinger
I.
Stambogsføring af fejlfarver og uønskede farver.
Ikke godkendte farver
Blåt øje/øjne
Brun næse
Ikke ønskede farver
Total manglende pigment omkring øjnene i forbindelse med halv maske eller kraftig
manglende pigment på belæbning.
Hvalpe med halve masker, manglende halskrave, hvide hoveder eller næsten hvid krop.
Vi vil gerne opfordre til, at opdrætterne stambogsfører ud fra disse kriterier.
II.
III.

Vi vil gerne, at der arbejdes frem mod en avlskåring eller som minimum, at
udstillingskravet bliver genindført.
I forbindelse med det nye skema, som dommere har mulighed for at udfylde, har vi
som sundhedsudvalg følgende ønsker:
Punkter til Sankt Bernhardshunden
Hud: Overdreven løs hud, kraftige folder i hovedet og for løse læbefolder.
Øjne: Løse, for store, indad krængende øjenrande eller for løse øjne.
Hale/bagpart: Oprullet hale, for kort kryds og for stejle bagbensvinkler.
I forbindelse med ”for tungt hoved”: Dette er ikke et problem, vi som opdrættere
kan genkende og derfor ønsker vi ikke at det skal med på skemaet.
Racen skal have et kraftigt hoved, og det overtypiske hoved er netop hovedet med
overdrevne kraftige folder i hovedet.

Indstillingerne blev godkendt af bestyrelsen og indsendes til DKK.
11. Dogbase nyt
Nye opdateringer er snart klar.

12. Udstillingsudvalget – orientering
PC-udstyr er indkøbt og afprøvet til Vejle udstillingen og det virker fint.
Bent oplyste, at der er mulighed for reklame/logo på katalog nummer. Dog ikke kennel navn.
Udstillingsgrupperne opfordres til at bruge denne mulighed.
Bestyrelsen havde en snak om pokaler. Der vil blive sendt en opfordring til udstillingsgrupperne, om
en kritisk gennemgang af pokalerne med henblik på evt. udskiftning.
Samtidig skal der lyde en opfordring, om at man rengør og evt. pudser pokaler, før de afleveres.
13. Bernharden – redaktøren orienterer
Helle opfordrer endnu en gang, til at medlemmerne indsender emner til ”Hunde i fokus” og
”Medlemmernes oplevelser og meninger ” og små hverdagsoplevelser.
14. Hjemmesiden og FB – orientering.
Lise-Lotte orienterer Louise, om at hun må gå i gang med at ændre platform, hos anden udbyder.
Bestyrelsen gennemgår hjemmesiden for opdateringer og ændringer og sender disse til Lise-Lotte.
Bent lægger billeder fra Vejle udstillingen på FB, samt et link til hunde-web.
Bent og Jesper undersøger mulighederne, for at oprette DSBK som en gruppe på FB. Indtil videre
bevarer vi siden.
15. Fremtidige aktiviteter
a. Temadag
I forbindelse med dobbeltudstillinger, arbejdes der med et tema møde.
b. Opdrættermøde.
I forbindelse med DKK`s indlæg på GF om ”åben kennel” arbejder bestyrelsen på, at
arrangere et opdrættermøde.
16. Nyt fra WUSB.
Valg til bestyrelsen i WUSB foregår i Finland.
Bestyrelsen håber Ane bliver genvalgt til WUSB`s bestyrelse, så vi bevarer dansk repræsentation I
WUSB bestyrelsen.
Jesper og Ane er delegerede fra Danmark.
Bestyrelsen undersøger om det er muligt, at få referater fra WUSB bestyrelsesmøder.

17. Lederen
til maj nummer af Berharden skriver Anja.
18. Dato for næste bestyrelsesmøde
Lørdag den 4. juli 2015 kl 10.00
19. Eventuelt
Lise-Lotte kontakter suppleanterne, med invitation til bestyrelsesmøderne.
Bent tager på dommeruddannelse den 16. -17. maj 2015.

