Bestyrelsesmøde d. 05.10.15 på skype.
Deltagere: Jesper Thode, Lise-Lotte Sønderskov, Bent Brohus og Betina Johansen (referent).
Afbud: Flemming P. Nielsen.
1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
3. Opfølgning på sidste referat.
Kort opfølgning på sidste referat. Vedr. bustur ifm. WUSB 2016 er der ikke sket så meget,
men Betina lover at følge op på dette i nærmeste fremtid.
4. Meddelelser fra formanden.
Ingen nye meddelelser.
5. Gensidig orientering.
Der er ingen nye orienteringer. Bestyrelsen mailer sammen straks der er nye ting i
støbeskeen, hvilket gør at orienteringerne foregår løbende.
6. Økonomi ved kassereren.
Der er indkommet afregning fra Saltum og Kerteminde udstillingerne. Vejleudstillingen er
bogført med et lille underskud, hvilket vi må forvente da hallejen er steget betragteligt i år.
Bestyrelsen tager kontakt til udstillingsgruppen for at finde løsninger på dette for
fremtidens Vejle udstillinger.
Posten for kørselsudgifter virker umiddelbart høj, men udover at dække bestyrelsens
kørsel til bestyrelsesmøder dækker denne post også over kørselsudgifter for avls –og
sundhedsudvalget, samt WUSB rejser for klubbens delegerede, og Kaj Klysner der var
dommer på WUSB i år.
Der er pt. 87 medlemmer i klubben inkl. æresmedlemmer og hvalpekøber medlemmer.
Bankbeholdning: 121.393,34 kr.
7. Nyt fra avls –og sundhedsudvalget.
Udvalget arbejder på et foredrag/opdrættermøde med Helle Proschowshy. Dette møde
forventes til foråret.
Udvalget afholder opdrættermøde i november måned vedr. de nye avls anbefalinger. Det
vil blive forklaret, hvordan de vedtagne avls anbefalinger skal forstås, og baggrunden for
dem, med efterfølgende debat. Der kommer senere nøjagtig tid, og sted for mødet på
klubbens facebook side og hjemmesiden.
Det aftales, at Betina forsøger at finde lokale centralt i landet til afholdelse af mødet.
8. Indstillinger fra avls -og sundheds udvalget.
Ingen indstillinger.

9. Beslutninger vedr. indstillinger fra avls –og sundudvalget.
Ingen.
10. Dispensationsansøgninger til behandling i avls –og sundheds udvalget.
Ingen
11. Nyt fra Dogbase.
Der er kommet rigtig mange HQ – resultater retur. Det bliver besluttet, at disse bliver
offentligtgjort i Bernharden.
12. Nyt fra WUSB.
Der er i øjeblikket lidt stilstand i WUSB, måske grundet det nylige præsident skifte. Klubben
har stadig ikke modtaget et officielt referat fra WUSB i Finland.
13. Nyt fra udstillingsudvalget.
Dele af udstillingsgruppen i Kerteminde har udtrykt ønske om at fortsætte udstillingen i
2016. Dette er bestyrelsen meget glade for.
Der arbejdes i øjeblikket på at tilrettelægge datoerne for Saltum, Kerteminde og
Sydsjællands udstillingerne for tidsmæssigt at få dem spredt mere ud.
14. Indstillinger fra udstillingsudvalget.
Ingen.
15. Beslutninger vedr. indstillinger fra udstillingsudvalget.
Ingen
16. Nyt fra redaktøren af Bernharden.
Heidi har endnu ikke planlagt nogen ændringer for bladet. Heidi har kun lavet et blad til
dato, og hun arbejder videre med at sætte sig ind i procedurerne foreløbigt.
17. Lederen til næste nummer af Bernharden.
Betina skriver lederen til næste blad.
18. Nyt fra hjemmesiden.
Louise ønsker at stoppe som redaktør på hjemmesiden. Der arbejdes på at finde en afløser.
19. Nyt fra Facebook siden.
Ingen nyt.
20. Fremtidige aktiviteter.
a) Medlems/opdrætter møde: Punktet er gennemgået under pkt. 7.
b) GF 2016: Datoen bliver d. 19.3.2016 og GF skal foregå vest for Storebælt. Vi arbejder på
at finde et sted.
c) Annonce i Vi med hund: Der er enighed om at annoncen skal indeholde 3 billeder.
Billede af en korth., en langh. og et hvalpebillede. Jesper laver et udkast til
annonceteksten.
d) DKK’s hvalpekøber kampagne: Listen over opdrætterne for racen er meget langt fra
opdateret. Jesper har sendt en mail til DKK vedr. dette. Det aftales at Betina laver en
liste over alle racens opdrættere.

e) Askov mødet: Vi afventer nærmere info fra DKK. Kurset bliver afholdt 17-18 okt.
21. Dato og sted for næste møde.
Næste møde afholdes tirsdag 1. dec. Kl. 18.30 på Skype.
22. Evt.
Klubben har brug for at blive oprettet som forening med CVR – nummer bla. ifm. Giessen
og afregninger kan klubben spare penge. Lise-Lotte sørger for oprettelse.
Der tales om muligheden for indkøb af mere praktisk banner til brug ved udstillinger og
stand. Bent undersøger dette.

