Bestyrelsesmøde d.8.10.2017 (Skype)

Deltagere: Bent Brohus Christiansen, Peter Lysholm Jensen, Regnar Pedersen, Jesper Thode og Bodil Olsen
(ref.)
Dagsorden:
1. Meddelelser fra formanden m.fl.:
Jesper repræsenterede klubben til Jørgen Hindses jubilæum i DKK. Dorte og Jesper arrangerede
klubbens stand på St. Heste/hundedag i Roskilde, hvor Lis Ynna og Børge med Luffe, samt Carsten
og Sune med Krumme og Finn og Susanne med Kilomedar, Susanne & Rikke med Kong og Kicja var
trækplastre og publikumsmagneter de 2 dage arrangementet varede med stor succes – så dette
gentages næste år.
Klubben var ligeledes repræsenteret med 3 flotte hunde og deres førere ved åbningen af
Amagerværket - efter anmodning fra den Schweiziske ambassade. Ang. seminar i
Dommerforeningen - Bent kontakter Per Bay. Der satses på, at få bragt billeder fra Saltum, Jejsing
og Lundby på hjemme og FB siden og i Bernharden.
2. Økonomi:
Antal medlemmer: 126 – kassebeholdning: 141.205 kr.
3. Pjecer/foldere:
Der er fremstillet en folder til uddeling på stande og ved andre arrangementer. Den tilrettes og
opdateres.
4. A & S udvalget:
Der afholdes medlemsmøde med foredrag af dyrlæge, som praktiserer alternative
behandlingsmetoder – d.12.11.17 i Århus
5. Udstillingsudvalget:
Dommere til specialudstillinger i 2018, mangler p.t. nogle stykker. Jejsingudstillingen ophører og
Betina og Johnny Christoffersen har tilbudt at overtage og afholde en ny i Ølgod – fint initiativ.
Fremtidige former for præmieringer og mødepræmier blev drøftet.
6. Hjemmesiden:
Retningslinier for Hvalpelisten ang. krav til billeder og indhold i øvrigt blev drøftet. Billeder af hver
hvalp, samt forældredyr vil fremover være en mulighed. Kritisk gennemgang af ny webside blev
besluttet. Opfordring til at sætte hunde på veteranlisten og at afmelde dem ved død.
7. Bernharden:
Der opfordres til at præsentere sig i klubbens blad i februar nummeret 2018, hvis man påtænker at
stille op til bestyrelsen.
8. Lederen til næste nummer af Bernharden:
Bodil skriver den.
9. Fremtidige aktiviteter:
Træf i Odense d. 21.10.17. Tilmelding til stand på hundefestival i Blokhus 9.9.2018 – Bent kontakter.
Tilskud til aktiviteter som træf o. lign. søges hos Peter Lysholm Jensen.

