
Bestyrelsesmøde den 2. februar 2013 ved Birgit kl. 10.30 
 
Deltagere: Jesper Thode, Knud Olsen, Judy Skov Nørbjerg,  
Birgit Åman Nilsen, Vibeke Kvist og suppleant Lis Jensen 
 
Referent: Vibeke Kvist 
Dagsorden – Referat med kursiv  
 
Bestyrelsen har pga. at Kaj Klysner er trådt tilbage indkaldt 1. suppleanten og konstitueret sig. 
 
Dagsorden  
 

1. Generalforsamling 
   a. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået 
   b. Bestyrelsens beretning blev gennemgået 
   c. På valg er Birgit, modtager ikke genvalg, 
                        Judy, modtager genvalg   
                       Vibeke, modtager genvalg. 
 

2. Kassereren 
Der er 1.2.2013. 42 betalende medlemmer. 
Kassebeholdning på 137 842,85,- kr. 
Klubregnskab for 2012 samt budget for 2013 gennemgås. 
Den manglende betaling fra en norsk udstiller, til Sydsjællands udstillingen, er trods mange rykkere stadig 
ikke betalt. Der kan ikke udstilles i Danmark før der er betalt. 
Budget for WUSB blev gennemgået. 
Birgit vil gerne være behjælpelig evt. regnskabsfører i forbindelse med Wusb. 
 
 

3. De nye hvalpelister til blad og hjemmesiden 
Den ene liste skal have overskriften 
”Hvalpe efter DSBK's og DKK's avlsanbefalinger"  
 
Avlsanbefalinger: 
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Sankt Bernhard Klubs og DKK’s 
avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt: 
  



 
 

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK. Hvis den ene 
forælder har HD status C skal den anden have HD status A eller B.  

 
2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0, 1 eller 2 registreret i DKK. Summen af 

forældredyrenes AD status må ikke være større end 2.  
 
3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst 

Very Good. 
 
og den anden liste: Hvalpe efter DKK’s avlsrestriktioner.  
 
Avlsrestriktioner: 
 
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status 
registreret i DKK. 
 
En hund med HD grad D kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede 
bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)  
 
AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status 
registreret i DKK. 
 
En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, 
at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 
0) 
Opdrætterne må så forklare hvorfor de har valget de ene frem for det andet for hvalpekøbere 
 

4. Avlsrestriktioner og anbefalinger til hjemmesiden 
Dem der ligger på hjemmesiden blev gennemgået og sammenlignet med de nye.  
Vibeke laver et udkast hurtigst mulig så de kan rettes til. 
 

5. Jubilæumsudstillingen 
Enighed om at det bliver i Aulum med Judy og Jenny som arrangører 
Det bliver en dobbelt udstilling afholdt d. 17. og 18. august 2013. 
Mere info senere. 
 

6. Indstillinger til dommeruddannelsen 
DSBK indstiller Ane Christiansen til at påbegynde dommeruddannelsen snarest muligt. 
 Bjarke-Falke Sabroe er allerede indstillet af DSBK til dommeruddannelsen. 
Vibeke tager skriftlig kontakt til DKK hurtigst mulig. 
 
 

7. Eventuelt 
DKK har inviteret til repræsentantskabsmøde på Nyborg strand. Knud deltager. 
 
Wusb gruppens mailadresser skal redigeres da en del har fået nye. Vibeke gør det hurtigst muligt og sender 
rundt til godkendelse. 

 


