Dansk Sankt Bernhard Klub
Bestyrelsesmøde :
Deltagere:

Den . 9 maj

Betina, Grethe Liselotte, Ulla Jan

Dagsorden .
1.
2.
3.
4.
5.

valg af ordstyrer: Liselotte
valg af referent: Ulla
godkendelse af dagsorden: Godkendt
godkendelse af sidste referat: Ok
opfølgning af pligter/opgaver: Grethe arbejder videre med hvalpe pjecen
6. økonomi ved kassereren: Ikke noget nyt.
7. WUSB: Liselotte har fået et kort med seværdigheder i Danmark fra
VisitDenmark, ca 300 stk der kan komme med til wusb 22. Det kribler i
Liselottes mave ang fremvisningen i Belgien. Liselotte har snakket med wusb
ang måden og fremlægge på, hun tager pc og stick med fremlæggelsen.
Dommer ønske skal sendes. Carl Otte Manstrup som overdommer og Bent
Christiansen som alm dommer.
8. avl og sundhedsudvalget: Grethe har arbejdet på metalbeskrivelse. Hun har
fundet et sted i Odense vi kan være i. Klubhuset (rottweilernes) dernede kan
lejes for 1500 kr for en dag. Dato 24/25 sep (der er Ballerup) 1/2 oktober.
Grethe kan stå for område, klubhus, beskriver team, forplejning. Mangler
hjælp til papirarbejdet, regner med at det køre over hundeweb (Betina har
adgang til det) . Vi skal kontakte Pia Poulsen sekretær for dkk ang
papirarbejdet. Grethe har ikke snakket med resten af udvalget. Der skal være
en repræsentant fra klubben. Tilskuer er tilladt. Prisen vides ikke endnu (det
tager ca 50 min per hund) normalt ligger prisen på 600 kr. Teamleder forsåles
Jørgen Metzdorf. Grethe vil helst ikke beskrive vores egen race. Der er plads

til max 10 hund, åben for andre racer også men Sankt Bernhard har
fortrinsret.
9. udstillingsudvalget: Juleudstilling, mangler vi stadigvæk en hal.
Sydsjælland bliver i Herluf Magle hallen lørdag i uge 41. Dommer bliver
Morten Matthes (ny uddannet specieldommer) Det bliver kun vores klub der
er der. Priserne for haller er generelt steget med et par tusinde. Vejle
forventes og gå i nul.
10.aktivitetsudvalget: Hund i fokus sendes til udvalget
11. Klubbens medier: Ulla sender sidse referat til medier. Liselotte sender wusb
materialet til Bente
12.lederen til næste nr af bernharden: Steff laver den. 25 juli deadline for næste
blad
13.næste møde: Tirsdag den 7 juni
14. eventuelt: Liselotte sender mail videre fra dkk, så vi alle får infoen.

