Bestyrelsesmøde den 6. september 2021. Alle deltog, Anders er ordstyrer, Grethe refererer.
1. Opfølgning af sidste referat.
Genoptrykning af hvalpepjecen “Tillykke med din nye hvalp” ordnes af Ulla/Steﬀ.
2. Opfølgning af opgaver.
Referater fra bestyrelsesmøder sendes til blad og hjemmeside af formanden. De sidste to
mødereferater er nu fremsendt. Ulla kontakter Jesper vedrørende den del af klubbens bod, som
ligger hos ham.
3. Økonomi ved kassereren
Klubbens nye hjælpeskabelon til at aflægge regnskab efter en udstilling står til afprøvning i
Saltum, men det er uvist om gruppen ønsker bruge den.
Det er undersøgt om klubben kan få egen Mobile-pay. Det har vist sig meget dyrt at oprette, plus
en fast månedlig betaling samt en afgift pr transaktion. Vi afventer nye tider og må fortsat benytte
os af arrangørens private Mobile-pay.
Medlemstallet er uændret 81 plus hvalpekøbere. Bankbeholdning 152.388,46 kr.
4. WUSB
Vi har koncentreret arbejdet med at finde egnede steder omkring Lillebæltsbroen. Et egnet sted
til dommermøde, delegeretmøde, evt. oﬀentligt foredrag samt banket er fundet. Desværre kan
stedet ikke rumme udstillingerne den 20. og 21. maj. Men vi har andre udsigter i kikkerten til disse
formål, og der arbejdes videre i området bl.a. med hjælp af lokale.
5. Avls-og sundhedsudvalg.
Udvalget pusler med en artikkel om kemisk kastration og med et medlemsmøde i februar med
et foredrag om mentalbeskrivelsen. Hvad betyder det at vide besked om, hvad min hund
indeholder? Og hvad kan opdrætteren bruge det til.
6. Udstillingsudvalg.
Anders er godt igang med Midt-Sjællandsudstillingen. Vi skal dog ud at låne tæpper til hallen.
Flere muligheder afprøves.
Bladet har modtaget et læserindlæg om den flyttede Lundbyudstilling. Klubben har en meget
gammel regel om at indlæg, som kan tydes/ligne personlige angreb ikke bringes, hvorfor det blev
afvist.
Vedrørende hvalpekøberes muligheder for at deltage i to gratis udstillinger i baby/ hvalpeklassen
har det vist sig at være et problem at nå det, hvis hvalpene fødes sidst på året. Her er endnu et
argument for at overgå til løbende kontingentbetaling.
7. Aktivitetsudvalg.
Klubben havde en stand med på Store Heste og Hundedag på Roskilde dyrskueplads med stor
succes. Stor tak til de arrangerende medlemmer og deres deltagende hunde.
8. Bernharden.
Det har vist sig, at der er store regionale forskelle på, hvornår bladet kommer frem til
medlemmerne. Problemet hedder Post Danmark.
9. Næste leder skrives af Anders.
10. Næste møde afholdes den 4. oktober.
11. Eventuelt.
Grethe efter lyser en form for brevhoved til udgående mails. Ulla undersøger muligheder.

