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Ang Diplom og emblemer:
Det var ikke muligt for Bent at komme forbi forhandler af emblemer, så Grethe kører derned og ser på
emblemer og tager evt. billede, så vi kan se dem.
Bent har lavet nogle opdateringer på Udstillings manual og den er sendt til os i bestyrelsen. Der blev
ikke på dette møde taget stilling til den.
Ane har endnu engang haft skrevet til Giesen ang. 2 abonnementer… men har ikke fået svar endnu.
Bestyrelsen kan/skal ikke blande sig i evt. priser på spisning i forbindelse med udstillinger. Det er de der
står for udstillingen der selv bestemmer. Dette gælder for så vidt alt, hvad der gælder udstillingen, så
længe den holdes inden for de fastansatte rammer, som er udstukket af DKK og DSBK og at den
overholder udstillingsreglementet.
Fremtidige møder holdes via Skype eller Facetime, med undtagelse af det første møde efter
generalforsamling og møder hvor der særlig grund/behov for at vi mødes.

Gensidig orientering.
Da der har været lidt forvirring ang. tildeling af KLUB CERT, skal det meldes ud i bladet, at et klub cert kun
kan tildeles i Champion klassen og først når championatet er registreret i DKK. Marianne skriver et oplæg.
Tilbud om sponsorat. Jesper prøver at finde ud af hvad og hvor meget det drejer sig om og om det er som
ene sponsor på den enkelte udstilling.…. derefter skal et evt. sponsorat lægges ud til udstillingsgrupperne
for den enkelt udstilling - om de er interesseret i det.
Økonomi ved Kassereren (6)
Taget til efterretning og godkendt.
Top 10 (7)
Der meldes ud til November, både i bladet og på Facebook. at top 10 kun er for medlemmer af DSBK og at
det kører som et forsøg til næste udstillings år. Der køres sideløbende en liste på den nuværende måde, så
der er et grundlag at evaluere på og tage bestemmelse ud fra. Jesper sætter en meddelelse sammen.
Nyt fra Avls og Sundheds Udvalg (8)
Ane har givet udtryk for at hun vil trække sig fra udvalget, da hun føler, at store dele af klubben og
bestyrelse ikke har tillid til hende. Marianne har meddelt, at hvis Ane går, gør hun det samme. Marianne har
spurgt, om det ikke var muligt, at bestyrelsen meddelte Ane, at de har fuld tillid til hende og gerne ser, at
hun foresætter sit arbejde i sundhedsudvalget. Jesper retter en forespørgsel til Ane. Det er ønskeligt, at der
findes flere personer til dette udvalg.
DOGBASE (11)

Der ledes stadig efter en forklaring på dette med 2 abb.
Udstillingsudvalg (12)
Der skal oprettes et udstillingsudvalg, bestående af 1 repræsentant fra hver af udstillingerne og den person
som står for tilmeldingerne.
Der skal på indbydelserne til udstillingerne tydeligt gøres opmærksom på, at det er muligt at få
ejeroplysninger i kataloget ved at vinge boksen af.
Bernharden, redaktøren orienterer. (17)
Bente vil meget gerne have datoerne for udstillingerne i 2020.
Bente har sagt, at grundet problematikken i og omkring klub og blad samt mangel på materiale til bladet vil
hun - som det ser ud nu - kun lave november og februar nummer.
Det ville være en ide, hvis bestyrelsen går foran og kommer med flere indlæg/ historier fra hverdagen eller
hvad de nu har af emner.
Leder til næste nummer af Bernharden (18)
Jesper skriver den
WUSB 2023(21)
Bent viste os et klip med et muligt område, og når han får overskud/tid tager han kontakt for at høre
nærmer om pris og mulighed for at leje sig ind.
Fremtidige Aktiviteter (22)
Per Bay har ikke mulighed for at holde foredrag i forbindelse med medlemsmøde.
Medlemsmøde og udstillings møde 26/27 okt. eller 9/10 nov. helst en lørdag. Vi forsøger at finde anden
foredragsholder.
Nosework… måske en ide at prøve at få lavet et arrangement i Jylland. Grethe har nogle kontakter.
Næste Møde (23)
På Skype den 8.12.2019 kl 19.00
Eventuelt (24)
Rosetter på udstillinger… Det er op til udstillingsudvalget/ de respektive udstillingsgrupper.
En lille historie til Bladet. Grethe skriver den.

