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Jesper Thode

Bent
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Bestyrelsemøde

Bodil
Regnar - afbud

Referent

Marianne Hagstrøm

Jesper
Marianne

EMNER PÅ DAGSORDENEN

1. Ordstyrer: Jesper
2. Dagsorden: Godkendt
3. Opfølgning på referat: Diplom og emblem ved 10, 15, 20 år,
Vi aftalte at der skal gives Emblem og Diplom ved 10 ås medlemskab og derefter pr
10 år.
Bent undersøger priser ved køb af flere både dem med pind og dem med ”nål”
De bliver med Klubbens eget Logo.
4. Meddelelser fra formanden: Godkendt 1500,- til regnskabsfører for kontorhold.
5. Gensidig orientering: Ane har lavet nogle skabeloner til regnskab, bilag m.m. til
fremtidig brug for udstillingsarrangører. Dette materiale tilbydes til alle
interesserede.
Brev til dispensationsansøger godkendt og afsendes snarest.
6. Økonomi: Antal medlemmer:79 - Kassebh.: 140.728,19 kr – ingen kommentar fra
Bestyrelsen.
7. Top ti: Det undersøges hvordan andre specialklubber gør det (Marianne).
Udstillingsudvalget inddrages i denne undersøgelsesproces.
8. Gratis tilbud til hvalpekøbere: Tilbuddet om 2 gratis udstillinger i baby og/eller
hvalpe klasserne kører også næste år, så vi har grundlag for at se, om det hjælper
på antallet af nye udstillere og hvordan det hæn ger sammen økonomisk. Forskellen
mellem manglende tilmeldingsgebyr og nye gebyr fra nye udstillere Hvis økonomien
hænger sammen var det måske en mulighed at gøre ordningen permanent.
9. Nyt fra Avls & Sundheds Udvalget: Emner til nye medlemmer af udvalget
kontaktes. Forslag fra A og S udvalget om, at der laves en ”Førstehjælps pjece” med
råd om akut hjælp f.eks. ang. ”Hot spot” - som gives til nye hvalpekøber. Indlæg i
kommende blad om, hvordan øjne, tænder og andet skal se ud. Der skal stadig gøres
en indsats for at udstillingskravet som minimum indføres, men også gerne de
avlskrav der var tidligere.
10. Dogbase: Ane undersøger omkring, hvorfor 2 abonnementer i Giesen.

11. Nyt fra Udstillingsudvalg m.fl.: Saltum d. 10-11 august - John Wauben kommer og
dømmer den 10. og vil gerne holde et foredrag på engelsk, Det bliver nu muligt for
medlemmerne, at komme med dommerønsker til næste års udstillinger - frem til
september. Marianne skriver et oplæg til medlemmerne om dommerønsker for
udstillingsåret 2020 som sættes i au gust bladet. Support omkring it-program under
udstillinger: DKK har stoppet hotlinen, men Bettina har div. telefonnumre på
supportpersoner, der kan kontaktes i tilfælde af akutte problemer. Opdatering af
manual for arrangører af DSBK-udstillinger. Den gamle HOW TO DO skal
opdateres, Bent kikker på den. Bettina har p.t. Office program med 5 nøgler. Hun
og Bente deler dette, abn. Skal bare fornyes, da det ikke kan svare sig at købe nyt
og betale for opdateringer.
12. Hjemmeside: Der er ikke kommet noget fra Bente.
13. Lederen til næste nummer af Bernharden: Marianne skriver den.
14. Facebook orientering: Peter vil gerne administrere FB gruppen. Det blev besluttet
at Peter gør det. Opdrætterne skal invitere hvalpekøbere ind i gruppen som en
service og det er så op til dem selv om de vil ud igen, Bent kontakter de respektive
opdrættere for yderligere info. Vores gruppe skal være lukket, men ikke hemmelig.
15. WUSB: Norge skal alligevel ikke afholde WUSB skuet i 2021. Vi undersøger videre
omkring placering. Bent indhenter info om konkret sted. Evt. kombination med
Europaudstilling i 2023 blev drøftet.
16. Fremtidige aktiviteter: Kommende træf med sporarbejde som tema - Jesper prøver
at finde egnet sted på Sjælland. Tilbud fra Per Bay om foredrag. Der arbejdes på at
få arrangeret en Bakketur (Bodil og Jesper). Når turene bliver arrangeret, er det
vigtigt, at de bliver gennemført, selv om der ikke er den store tilslutning og der
skal tages masser af billeder, som skal ligges op på FB siderne, ud fra devisen, at vi
bliver nødt til at løbe det i gang for at få flere med.
17. Dato og sted for næste møde: På Skype d.10/6-2019 kl. 19.00
18. Eventuelt: En lille historie til næste blad - Jesper skriver den

