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Bestyrelsesmøde d. 16.10.2016 skype. 
 

 

Deltagere: Lise-Lotte Sønderskov, Kaj Klysner, Bent Brohus, 

  Betina Johansen og Anja Haahr. 

Afbud:  

 

 

Dagsorden – referat med kursiv 

 

1. Valg af ordstyrer.  

Kaj 

 

2. Valg af referent: 

Anja. 

 

3. Godkendelse af dagordenen: 

Godkendt. 

 

4. Opfølgning af referat fra 23.08.2016. 

Jesper arbejder stadig med oprydning af gammelt arkiv. 

 
5. Kursus klubsystem DKK. 

Kaj og Betina fortalte at det var et godt og udbyttelsesrig kursus. 

 

6. Gensidig orientering/information. 

Bestyrelsen skal være bedre til at informere hinanden internt. 

 
7. Økonomi ved kassereren. 

Økonomien ser godt ud. 
Overskuddet fra udstillingerne er yderst tilfredsstillende. 
Hvis der er medlemmer som har udlæg, bedes disse sendes til 
kassereren i god tid, inden årsskiftet.  

 

8. Post. 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra et medlem, som vi har 

behandlet i bestyrelsen og Kaj sender et svar til medlemmet. 
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9. Avls og sundhedsudvalget. 

Betina laver opslag på klubbens facebook, om reminder på 

indsendelse af disc til HQ udmåling. 

På klubbens hjemmeside under avl og sundhed, skal DKKs etiske 

anbefalinger, avls restriktioner og avls anbefalinger ligges ind. 

På hvalpelisten skal der være en kort beskrivelse af, forskellen på 

basis stambog og basis plus stambog. 

 

10. Udstillingsudvalget. 
Bestyrelsen har besluttet at Bent og Ane overtager Saltum igen i 

2017. 

Det er besluttet at Betina overtager udstillingsudvalget alene, da hun 

nu er selvkørende (Bent er back up) 

 Kaj er dog ikke enig i denne beslutning. 

 

11. Aktivitetsudvalget. 

Det bliver arrangeret gåtur i Hindsgavl slotspark d 19 november 2016 

og en gåtur ved Tirsbæk strand d.14 januar 2017. 

Aktivitetsudvalget mangler 1-2 medlemmer på Sjælland, er der 

nogen som kunne være interesseret i at være med? 

 
12. Bernharden. 

Der vil være mulighed for, i februar bladet, at komme med et kort 
indlæg/præsentation af sig selv, hvis man ønsker at opstille til 
bestyrelsen på GF i marts 2017. 
Deadline er d. 25 januar 2017 

 

13. Hjemmesiden. 

Kaj er bestyrelsens kontakt til hjemmesiden og alle henvendelser ang 

hjemmesiden, bedes sendes til Kaj. 

 

14. Lederen til næste nummer af Bernharden 

Bent skriver lederen til februar bladet. 

 

15. Næste møde dato/sted/tid 

Søndag d 4 december 2016 kl 20.15 på Skype. 

 

16. Eventuelt. 
Deadline for februar bladet er 25 januar 2017. 
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