Bestyrelsesmøde d. 10.03.16 på skype.
Deltagere: Jesper Thode, Lise-Lotte Sønderskov, Bent Brohus, Flemming P. Nielsen og Betina
Johansen (referent).
1. Valg af ordstyrer.
Jesper er ordstyrer.
2. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
4. Opfølgning på sidste referat.
Kort opfølgning på sidste referat. Bent arbejder stadig med bannere til brug ved arrangementer.
Foderfirmaet Arion har været positive omkring evt. økonomisk støtte til disse mod, at de får en
reklame på. Dog er beløbets størrelse ikke lagt fast endnu. Bannerne koster 1000 kr. excl. moms.
Bent arbejder videre med bannerne. Den ny indmeldelses blanket til hvalpekøbere bliver lagt på
hjemmesiden, under fanen opdrætternyt, og der bliver lavet en introduktion til dette på klubbens
facebook side. Jesper sørger for at begge dele bliver opdateret.
5. Meddelelser fra formanden.
Der er ingen nye meddelelser fra formanden.
6. Gensidig orientering.
Bent har deltaget på formandsmødet ved DKK, og han giver et kort referat herfra.
Registreringstallet hos Dansk Hunderegister er faldet med 10.000 siden 2012. men DKK’s andel af
registrerede hunde er steget fra 35% til 39%.
Det giver stof til eftertanke, blandt andet mht. sundhedsoplysninger, og mht. hvordan sankt
bernhardshunde registreres ved dyrlægen. Det er sjældent at dyrlægen spørger til, hvorvidt hunde
har DKK stamtavle, og derved kommer sankt bernhards, uægte og ægte, med stamtavle og uden
stamtavle, til at figurere under et punkt under sundhedsregistreringer på racen. Det bliver derved
problematisk at gennemskue, hvornår ”vores” hunde har et sundhedsproblem.
Klubben har modtaget et tilbud fra et trykkeri på trykning af vores blad. Tilbudet er dog ikke ligeså
godt som vores nuværende aftale og afslås derfor. Flemming kender til et trykkeri, og han vil
forsøge at indhente et tilbud fra dem.

DcH Vestfyn har lavet en skrivelse til deres medlemmer om kvæg og vogterhunde. Denne skrivelse
nævner bl.a. sankt bernhardshunden på en misvisende måde. Dette gør at bestyrelsen er nødsaget til
at lave et skrivelse til DcH, hvor vi retter misforståelserne om vores race. Jesper laver et oplæg til
en skrivelse til DcH.
7. Økonomi ved kassereren.
Dags dato er bankbeholdningen 124329,72 kr. og der er 86 medlemmer.
8. Nyt fra avls –og sundhedsudvalget.
Helle Proschowsky, som udvalget har adspurgt om et foredrag om DNA og cancer, har meldt tilbage
at hun desværre ikke ved nok om emnet, og derfor ikke kan/vil lave et foredrag om dette. Hun
sender dog nogle forslag til andre med bedre viden om emnet. Udvalget arbejder videre med disse
forslag. Helle sender endvidere et link til en informativ hjemmeside om emnet. Dette link ligges på
hjemmesiden. Bent giver Heidi besked.
9. Indstillinger fra avls -og sundheds udvalget.
Der er ingen nye indstillinger.
10. Beslutninger vedr. indstillinger fra avls –og sundhedsudvalget.
På klubbens anbefaling, har en opdrætter fået lavet DNA test på et kuld hvalpe. DNA testen er i
overensstemmelse med de af opdrætter angivne oplysninger. DSBK tilbyder at betale halvdelen af
udgifterne til DNA testen. Kr. 2243,-, selvom klubben ikke er forpligtiget til dette. Dette fordi
klubben har anbefalet opdrætter kraftigt at få taget testen.
11. Dispensationsansøgninger til behandling i avls –og sundheds udvalget.
En dispensations ansøgning fra en opdrætter debatteres, og der sendes en positiv anbefaling til DKK.
12. Nyt fra Dogbase.
Ingen nyt. Der debatteres, at vi fremover skal have regningerne fra Giesen excl. moms pga.
klubbens cvr-nummer.
13. Nyt fra udstillingsudvalget.
Der arbejdes på dommere til Saltum udstillingen.
14. Indstillinger fra udstillingsudvalget.
Ingen.
15. Beslutninger vedr. indstillinger fra udstillingsudvalget.
Ingen

16. Nyt fra redaktøren af Bernharden.
Ingen.
17. Lederen til næste nummer af Bernharden.
Betina skriver lederen til næste blad. (efterfølgende ændret til Liselotte Blom Jørgensen )
18. Nyt fra hjemmesiden.
Hjemmesiden har pt. mange store opdateringer i gang.
19. Nyt fra Facebook siden.
Hvalpe annoncering på klubbens Facebook side tages op efter generalforsamlingen.
20. Opdatering af raceportræt DKK.
Bestyrelsen har udarbejdet et nyt raceportræt til DKK's Køb Hund side, da den eksisterende trængte
til en opdatering. Sendes til DKK for godkendelse.
21. Fremtidige aktiviteter.
Generalforsamlingen 2016.
22. WUSB 2016
Der ligges løbende info ud.
23. Dato og sted for næste møde.
Dette besluttes efter generalforsamlingen
24. Evt.
DKK arrangerer d. 4 juni 2016 åbent hus arrangementer hos alle opdrættere i hele landet. Vi vil
gerne opfordre alle opdrættere til at åbne dørene for interesserede i vores race.
Der har været en forespørgsel om medlemskab er nødvendigt for at varetage udvalgs opgaver for
DSBK. Bestyrelsen er enige om, at det er absolut at anbefale, at man er medlem, hvis man ønsker at
udføre en opgave for klubben.

