Bestyrelsesmøde på Skype d. 18.06.2017
Deltagere: Jesper Thode – Peter Lysholm Jensen – Regnar Pedersen – Bent Brohus (referent)
Afbud fra Bodil Olsen pga. Skype problemer.
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer: Jesper.
Dagsorden godkendt.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
Meddelelser fra formanden:
Da der er flere der ikke helt kender bedømmelsesforløbet på en udstilling, vil vi sætte det på vores FB sider med et link til
bedømmelsesdiagrammet på DKK’s hjemmeside. Samtidig vil vi også sætte det på vores hjemmeside med de små forskelle
der er vedr. Specialudstillinger.
5. Gensidig orientering:
DSBK har tilmeldt en stand til dyrenes dag i Slagelse. Lis Ynna, Bodil og Jesper deltager med 2 hunde.
6. Økonomi:
Antal medlemmer: 104. Kassebeholdning kr. 130.512,40.
7. Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget:
Nyt medlem er Grethe Rasmussen. Så udvalget består nu af: Susanne Adelheid Petersen, Bodil Olsen, Ane Christiansen,

Regnar Pedersen og Grethe Rasmussen.
Vi regner med snart at høre nyt fra udvalget.
8. Nyt fra udstillingsudvalg:
Dommere til Saltumudstillingen er på plads. Lørdag Austin Long-Doyle fra Irland og søndag Per Bay fra DK. Information vil
komme på FB og hjemmeside.
Vedr. Sydsjælland er der ingen dommerinformation endnu.
Betina informeres først vedr. dommer, som hun så søger godkendelse af hos DKK. Betina informerer derefter
udstillingsgrupperne og Bente Hjørringgaard (hjemmeside).
9. Bernharden:
Oplæg fra ny redaktør ser godt ud, og kan absolut godkendes.
Vi undersøger pris for at få bladet i farver.
Vedr. indhold i næste blad, kunne vi tænke os: billeder fra udstillinger, ambassadebesøg, tur i hareskoven og andre træf.
Dyrenes dag i Slagelse, beretninger og historier fra WUSB i Schweitz. Dommerdebut i Mørkøv. Og alt hvad medlemmerne
ellers kunne tænke sig.
10. Hjemmeside:
Vi skal have lagt vores raceprofil på hjemmesiden.
Ændringer vedr. punktet avl og sundhed, skal laves om. Sendes til A- og S. udvalg af Bent.
Sortering af billeder fra WUSB 2013, inden de flyttes over på ny hjemmeside.
Ellers synes vi Bente gør et godt stykke arbejde vedr. hjemmesiden.
11. Fremtidige aktiviteter:
Dyrenes dag i Slagelse.
Der skal arbejdes på at lave en temadag i efteråret i samarbejde med de forskellige udvalg.
På FB laves opslag, hvor medlemmer kan komme med forslag.
12. Næste møde: Søndag d. 16. juli 2017 kl. 19.00.
13. Evt.
Der skal udarbejdes en Pjece til DSBK stande og til at udlevere ved forskellige arrangementer. Ane lavede en til Ambassade
besøget. Denne kunne evt. om bearbejdes lidt.
Der laves en inventaroversigt, som løbende skal opdateres. Regnar sørger for dette.
Vedr. klager over udstillinger eller andet, skal vi for fremtiden altid have dem skriftligt, ellers kan bestyrelsen ikke behandle
dem.

