Bestyrelsesmøde den 02.06.2016 på Skype.
Deltager: Kaj Klysner, Bent Brohus Christiansen, Betina Johansen og Lise-Lotte
Sønderskov (referent).
Afbud: Liselotte Blom Jørgensen
1. Valg af ordstyrer.
Kaj er ordstyrer.
2. Valg af referent.
Lise-Lotte er referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt.
5. Opfølgning på referat:
5,1. Indstillingen fra Avls og sundhedsudvalget er sendt til DKK og der forventes
svar midt i juni.
5,2. Bannere mm.
Der er ikke bestilt nogle endnu, Bent sender materialet til Lise-Lotte der får bestilt.
5,3. Vedrørende Raceprofil.
Der er ikke kommen et nyt forslag endnu og Avls & Sundhedsudvalget arbejder
videre med et forslag.
5,4. Vedrørende etiske anbefalinger punkt 4.5 i forrige referat.
Der er ikke kommen et nyt forslag endnu og Avls & Sundhedsudvalget arbejder
videre med et forslag.

5,5. GF 2017
Generalforsamlingen næste år bliver den 18. marts 2017 på Borgerforeningen,
Skolegade 1, 4220 Kosør.
5,6. Annonce priser? (Bernharden)
Priserne 50 kr. per annonce og 175 kr. for hele året (4 blade), ligges på
hjemmesiden.
5,7. Mobilt bredbånd
Betina køber noget til klubben.
6. Gensidig orientering
Betina tager til Tivoli Friheden på ”Hunden dag” og repræsentere racen.
Lise-Lotte holder åben kennel på ”Hunden dag.”
Standen i Vejen er forberedt og klar.
7. Lukket punkt.
8. Økonomi ved kassereren. Antal medlemmer:
Kassebeholdningen er dags dato kr. 135.815,95 og der er 103 medlemmer.
Budgettet er sammenholdt med regnskabet og det ser fornuftigt ud.
Bestyrelsen har besluttet at ikke modtage telefonpenge i 2016.
9. Udvalg
9,1. Avls og sundhedsudvalget.
Bodil og Susanne har valgt at forlade udvalget. Lise-Lotte arbejder på at finde nogle
kandidater der kan indgå i udvalget.
9,2. Udstillingsudvalget. Planlægning af udstillinger 2017. (Mørkøv bliver flyttet)
Mørkøv kommer til at ligge omkring 1. juni 2017. Betina kontakter de forskellige
udstillingsgrupper for at høre hvornår de planlægger udstillingerne i 2017.

Betina ændrer bankkonto til brug ved tilmeldinger.
Telt til sønderjyllandsudstillingen mm. er hos Bent og han sørger for at teltet
kommer til Sønderjylland. Computer, printer, USB-stik, bånd m.v. overdrages til
Betina.
9,3. Aktivitetsudvalget
Udvalget er kommet godt i gang med infoteltet ved udstillingen i Vejen. Der er ved
at blive lavet en info-pjece.
Der arbejdes på lokale arrangementer.
9,4. Top 10
Betina overtager Top 10.
9,5. Dogbase
Lise-Lotte overtager Dogbase.
10. Bernharden
Kaj læser korrektur på bladet. Deadline på næste blad er den 25. juli og bladet
kommer i starten af august.
11. Hjemmesiden
Kaj kontakter Heidi for at have status på den nye hjemmeside.
12. Facebook
Kaj er oprettet som administrator.
Bent har ikke modtaget nogen billeder af ældre hunde som vi ønsker at sætte på
siden.
13. Lederen til næste nr. af Bernharden
Kaj skriver lederen.
14. WUSB

WUSB-bestyrelsen er på valg hvert 3. år. Kaj undersøger reglerne for delegerede
bestyrelsesmedlemmer.
Vi nominerer Carl Otto Mastrup til dommer.
15. Næste møde. Dato/Sted
Mandag den 18. juli 2017 kl. 20.15 på skype.
16. Eventuelt.
De etiske regler på hjemmesiden bør slettes da vi ikke har dem mere og
dommerlisten slettes da den ikke er opdateret.

