
Bestyrelsesmøde d. 01.12.15 på skype. 

Deltagere: Jesper Thode, Lise-Lotte Sønderskov, Bent Brohus og Betina Johansen (referent). 

Fraværende uden afbud: Flemming P. Nielsen. 

1. Valg af ordstyrer. 

Jesper er ordstyrer. 

2. Godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

4. Opfølgning på sidste referat. 

Kort opfølgning på sidste referat. Ifm den annonce DSBK har fået lavet, i bladet Vi med 

hund, er vi ikke helt tilfredse. Annocen er blevet placeret sidemæssigt ret langt fra den 

artikel, de har bragt om sankt bernhardshunde, på trods af at det var blevet lovet modsat 

fra bladets side. Jesper har klaget til bladet omkring dette. 

Klubben har fået sit CVR nr. Og det finder vi godt bla. mht. en aktuel forespørgsel vedr. 

testamentering til klubben og i mange andre forbindelser. 

5. Meddelelser fra formanden. 

Avls –og sundhedsudvalget bedes om at lave et forslag til opdateringen af de etiske 

anbefalinger på hjemmesiden. Dette håber vi kan nå at blive rejst som et forslag på 

generalforsamlingen 2016.  

6. Gensidig orientering. 

Der er ingen nye orienteringer. Bestyrelsen mailer sammen straks der er nye ting i 

støbeskeen, hvilket gør at orienteringerne foregår løbende. 

7. Økonomi ved kassereren. 

Kerteminde udstillingen er pt. ikke færdiggjort. Det bliver debatteret, at vi må forvente et 

lille underskud på nogle af udstillingerne, da der er stor forskel på bla. dommerudgifterne, 

alt efter hvor langt væk vores dommere kommer fra. 

Der kommer snart lidt indtægt fra klubbens stand. 

På baggrund af, at det pt. ser ud til at regnskabet kommer til at gå i et større underskud 

end budgetteret i år, debatteres det, om vi skal overveje at sætte antallet af klubblade ned 

til 4 om året. Bladet er klubbens største udgift ifm trykning, og med den stigning, der 

kommer i portoen pr. 01.01.2016, kunne der være en god besparrelse i dette for klubben. 

Samtidigt er det faktum, at vores redaktør ikke modtager meget stof til vores blad også 

medvirkende til, at vi overvejer at nedsætte antallet af klubblade. Mange andre klubber 

udsender idag 4 medlemsblade, eller er helt gået over til at udsende nyhedsbreve istedet. 

Dette bliver muligvis et forslag til generalforsamlingen.  



Reklamen på bagsiden af vores klubblad er bagudbetalt, så også her forventer vi en 

indtægt.    

Der er pt. 88 medlemmer i klubben inkl. æresmedlemmer og hvalpekøber medlemmer. 

Bankbeholdning: 117.069,53 kr. 

8. Nyt fra avls –og sundhedsudvalget. 

Udvalget arbejder stadig på et foredrag med Helle Proschowshy. HQ foredraget forventes 

til foråret og/eller evt. ifm. et andet DSBK arrangement (udstilling eller lign.)  

9. Indstillinger fra avls -og sundheds udvalget. 

Ingen indstillinger. 

10. Beslutninger vedr. indstillinger fra avls –og sundudvalget. 

Ansøgningen om tilføjelse til DSBK’s avlsanbefalinger sendes til viderebehandling i DKK’s 

Sundhedsudvalg. 

11. Dispensationsansøgninger til behandling i avls –og sundheds udvalget. 

Ingen 

12. Nyt fra Dogbase. 

Der er netop sendt nye opdateringer afsted til Giessen. Det aftales, at Ane laver et lille 

indlæg til bladet, om de mange muligheder Dogbase indeholder. 

13. Spørgsmål fra medlem. 

Spørgsmålene debatteres og Jesper laver udkast til brev med svar. 

14. Evaluering af kursus i bestyrelsesarbejde. 

Der er enighed om at kurset i Askov var veltilrettelagt og meget lærerigt. Bestyrelsen 

mener, at det var et kursus, som alle kommende bestyrelses medlemmer ville have gavn af 

og burde deltage i.  

15. Evaluering af opdrætter mødet. 

Der er blevet lavet refarat af mødet og dette sættes på hjemmesiden under referater. Vi 

ser det som meget ærgeligt at den manglende projektor gjorde vi ikke kunne gennemføre 

foredraget om HQ. 

16. Nyt fra udstillingsudvalget. 

Datoerne ligger nu næsten alle klar for klubbensudstillinger 2016. Ligeledes er de fleste 

dommere blevet tilført på udstillingerne. Bent har indhentet tilbud på nye klubbannere 

(beach flag). De koster ca. 1000 kr. pr. stk. Bent arbejder videre med bannere.  

17. Indstillinger fra udstillingsudvalget. 

Ingen. 

18. Beslutninger vedr. indstillinger fra udstillingsudvalget. 

Ingen 

19. Nyt fra redaktøren af Bernharden. 

Ingen 

20. Lederen til næste nummer af Bernharden. 

Bent skriver lederen til næste blad. Og Lise-Lotte skriver den efterfølgende i feb. 

nummeret. 



21. Nyt fra hjemmesiden. 

Der har været lidt opstarts vanskeligheder for den nye administrator men disse skulle nu 

være løst og der vil blive opdateret løbende fremover. Arbejdet med den nye hjemmeside 

forventes at gå igang primo 2016.  

22. Nyt fra Facebook siden.  

Vi glæder os over et indlæg med rosende ord til klubben. Det er uvant og derfor endnu 

mere glædeligt. 

23. Fremtidige aktiviteter. 

Generalforsamlingen 2016: Datoen er tidligere fastlagt og offentliggjort. Stedet abejder vi 

stadig på. Der skal findes vores bud på en dirigent.  

Sidste frist for indkommende forslag til generalforsamlingen er d. 5 januar 2016. 

24. WUSB 2016 

Der laves et link på klubbens hjemmeside til WUSB 2016  

25. Dato og sted for næste møde. 

Næste møde afholdes d. 26 januar Kl. 20.15 på Skype. 

26. Evt. 

Vedr. kørsels godtgørelse til kursus besluttes det at de deltagende personer skal have 

udbetalt kørsel godtgørelse. 

Der skal laves ny medlems tilmelding til hvalpekøberne. Det aftales at Jesper og Betina vil 

se nærmere på dette hurtigst muligt. 

Der er afsat telefon penge på regnskabet til enkelte poster i klubben. Det aftales at alle de 

implicerede afstår fra telefonpenge i 2015. 

 

 

 

 

 


