Bestyrelsesmøde d. 29/1 2017 – Spejdervænget 2, Nr. Åby
Deltagere: Bent Brohus Christiansen, Peter Lysholm Jensen, Regnar Pedersen, Jesper Thode og
Bodil Olsen (ref.)
1. Meddelelser fra formanden
Gennemgået regler og retningslinjer for DSBK`s bestyrelsesmedlemmer.
2. Gensidig orientering
Drøftelse af de forskellige udvalg. Nuværende personer i aktivitetsudvalget er Louise Parsberg
og Bodil Olsen. Der skal arbejdes på at få flere aktiviteter i gang, især for nye
medlemmer/hvalpekøbere, som ikke umiddelbart er interesseret i udstilling. Bodil arrangerer
en Løvspringstur d. 14.5 i Jyderup, som annonceres på FB, hjemmesiden og i bladet. Flere
aktiviteter er på bedding. Alle medlemmer er velkommen til at byde ind med aktiviteter.
3. Økonomi
Indestående i bank d.d.: 143.420,65 kr. – medlemmer: 138 4. Avls og sundhedsudvalg
Udvalget består p.t. af Bente Bie og Bente Hjørringgaard. Bestyrelsen sender forespørgsel om
yderligere tilføjelser til udvalget til nuværende medlemmer, samt Susanne Petersen, Betina
Johansen og Ane Christiansen.
Kommende opgaver for udvalget kunne være. Tilføjelser til raceprofil, konsulentordning,
problematik vedr. vildtklør, fast indlæg i bladet, DNA profiler, cancer, epilepsi m.m.
På baggrund af forespørgsel fra DKK ang. fjernelse af vildtklør, vil bestyrelsen - via indlæg i
bladet - indskærpe og orientere opdrættere og andre medlemmer, om det ulovlige i dette.
5. Dogbase
Vil fremover blive administreret af Ane Christiansen.
6. GF 2017
Fremkomne forslag til GF forelagt. Regnskab 2016 gennemgået. Budget 2017 udfærdiget.
Drøftelse af fremtidig virksomhed: – Etablere FB side kun for medlemmer. Flere aktiviteter for
hvalpekøbere og ikkeudstillere. Medlems og opdrættermøde.
7. Bernharden
Da Heidi er meget presset tidsmæssigt, vil hun gerne have, at vi finder en ny redaktør.

8. Hjemmesiden
Skal opdateres og flyttes til gammelt domæne. Bent vil være fremtidig kontaktperson til
hjemmesiden.
9. FB siden
Retningslinjer blev gennemgået og Peter vil arbejde på at etablere en ny gruppe kun for
medlemmer.
10. WUSB
Vi vil bede Ane om at arbejde på, at informationer og referater i højere grad bliver
tilgængelige.
Kommende delegerede vil være Jesper Thode og Ane Christiansen.
11. Leder til næste nummer af Bernharden.
Jesper skriver den.
12. Dato og sted for næste møde.
Søndag d. 12.3. kl. 13 på Skype
13. Evt.
Fremtidige møder vil primært blive foretaget over Skype og kun ved bestemte
omstændigheder blive fysiske møder.

