
Bestyrelsesmøde på Skype den 19. juni 2013 

 
Deltagere: Birgit Åman, Jesper Thode, Knud Olsen, Judy Skov Nørbjerg, Lis Jensen, Vibeke Kvist 
 
Referent: Vibeke Kvist 
 

 
Dagsorden - Referat med kursiv 
 

1. Godkendelse af sidste referat  

Det er godkendt. 

 

2.  WUSB 2013 

Det har fungeret som det skulle. Alle har været glade og tilfredse også dommere osv. 

De danske indbudte dommere til dommermødet meldte afbud i sidste øjeblik men takker for 

invitationen. 

 

Økonomi omkring WUSB 2013: 

Sender Birgits regnskab til Bladet. (se efter dette referat) 

Pokaler: Moms retur da det er købt i Tyskland Birgit har sendt mail og venter på svar. 

Knud har ca. 43 000. kr.  

Judy har 14 pokaler fra WUSB, de skal/kan bruges til jubilæums udstilling 

De resterende artikler overtages af DSBK 

49 Zippo + 5 benzin 

Vi mangler en endelig afregning fra Ane på div. 

Underskud bliver mindre end -10.000,- som må siges at være et godt resultat. 

 

3. Kasseren/regnskabsfører 

Der er pt. 64 medlemmer, lidt ”sort” statistik. 

 

 

 

4. Lukket punkt. 

5. Lukket punkt.  

 

6. Jubilæumsudstilling 

Jubilæumsudstillingen holdes lørdag den 17. august. Der er fællesspisning om aftenen. Prisen er 

130 kr. og menuen tarteletter, helstegt pattegris og en isbåd til dessert. 

Det blev besluttet, at de sidste pokaler fra WUSB bruges til jubilæumsudstillingen (de skal være til 

eje og ikke være vandrepokaler). 

 

7. Hvalpeliste 

Det koster 100 for 3 mdr. forlængelse 50 kr. Alle nye medlemmer indmeldelse gebyr 50, + halvt 

kontingent. Det første år. 

 

8. Medlemsmøde 

Det blev foreslået at det holdes i efteråret - f.eks. november. Emner der kunne komme på tale: 

Foredrag ved den dyrlæge der var til WUSB med samme emne eller noget om herpesvirus. 

Vi vil prøve at tage kontakt til andre klubber, for at høre om de evt. vil være med. 

Judy tager kontakt.  



 

9. Eventuelt 

Det blev besluttet på en GF. at kritikkerne kan komme på hjemmesiden, der er enighed om i 

bestyrelsen at placeringer ikke skal i bladet. 

Reklamer på hjemmesiden tages op på næste møde. 

 Hundequiz: Jesper og Knud tager sig af det. 

 

Næste møde. mandag den 19. august 2013, kl.18.30 på Skype. 

 


