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Ang Diplom og emblemer
Bent har undersøgt priser og det blev besluttet, at det er der, hvor vi får klistermærkerne fra vi
køber emblemer også. Pris ca. 2500,- for 50 stk. Vi kan selv blande dem. Bent tager forbi d. 24.
august og ser nærmere på det.
Udstillingsmanual skal opdateres,
Ane har skrevet til Giesen… men har ikke fået svar endnu.
Facebook siden skal åbnes så hvalpekøber kan tilføjes.

Meddelelse fra formanden:
Udstillingsmanual og regnskabsskabeloner skal sendes ud til alle udstillingsgrupper, som et tilbud.
Jesper sender det ud.
Gensidig orientering:
Hjælp til Horne udstilling. Der er Ane indover. Bent følger op på, hvad der er af fysisk hjælp.
Økonomi ved kassereren.:
Kassebeholdning: 146.939 kr. - 94 medlemmer inkl. Hvalpekøbere.
Ingen kommentar til regnskab.
Der er kommet forespørgsel fra 3 norske personer om optagelse i DSBK.
Top 10:
I mange andre klubber skal man være medlem af specialklubben for at komme på top 10.
Der meldes ud i November, at top 10 kun er for medlemmer af DSBK og at det kører som et forsøg
til næste års udstillinger. Jesper sætter en meddelelse sammen. Både i bladet og på Facebook.
Regnar stemte imod.

Nyt fra Avls og Sundheds Udvalg:
Der er ikke sket meget i udvalget. Der søges p.t. efter nye medlemmer.
Udstillingsudvalg:
Er der rabat når man lejer hytter? Det er noget Ane har styr på.
Man skal ved lejen bare gøre opmærksom på, at man er til Sct. Bernhard udstilling. Det skal
selvfølgelig stå på invitationerne. Vil meget gerne have opdateringer ang. de resterende
udstillinger og tilmeldingsfrister.
Leder til næste nummer af Bernharden:
Jesper skriver den.
Facebook orientering:
Gør opmærksom på vores gruppe, ved at give et like og fortæl at gruppen hører under DSBK. Bent
sætter opslag i bladet ang. ændring af gruppestatus fra lukket til åben.
WUSB 2023:
Vi undersøger forskellige placeringsmuligheder. Der skal ses på, om vi ikke kan lave en teaser, så
folk kommer og holder ferie i forbindelse med EDS i Herning og WUSB.
Fremtidige aktiviteter:
Jesper har kikket lidt på Hund med Helle og hun har plads til sporarbejde og der prøves at finde en
dag, hvor Helle kan være instruktør. 400,- i timen.
Per Bay vil gerne holde en temadag/foredrag med specielt fokus på øjne og tænder i forbindelse
med medlemsmøde i Århus. Dato kommer senere.
Der skal laves en tur til Bakken. Den lukker 8. september. Turen skal ligge sidst i August. Jesper og
Bodil finder ud af dato og Jesper skriver en invitation, som skal i bladet.
Der bliver en stand på Hesten/Hundens dag i Roskilde d. 7 og 8/9. Jesper ser, om han kan skaffe
nogle hvalpe.
Fotokursus - Jesper vil tage fat i den fotograf, som Peter har talt om. Bent prøver også at tage
kontakt til anden fotograf.
Dato næste møde:
29/9-2019

Eventuelt:
Marianne skriver en lille historie til Bernharden til novembernummeret.
Racerepræsentanten på Hundens dag i Tivoli bliver Lis og Luffe. De var de eneste der ansøgte!!

