Bestyrelsesmøde den 19. januar 2011, kl. 19.00 - skypemøde
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Birgit Åman og Lise Christensen.
Afbud fra Connie Johansen
Referent: Lise Christensen
Dagsorden – Referat med kursiv:
1.

Godkendelse af forrige referat.
Godkendt og sendt til bladet, sendes til hjemmesiden.

2.

Generalforsamling:
Afholdes d. 26. marts kl. 11.00 i Korsør Medborgerhus.
Indkaldelse indeholdende Beretning fra bestyrelsen,
Dagsorden: iflg. loven obs ..( ingen indkomne forslag) samt regnskab
Lise laver opsætning til bladet.
Anerkendelse af indsats blandt frivillige – som forrige år.
Forplejning under generalforsamlingen – Klubben er ved ankomst vært ved 1 kop kaffe/the og 1
stykke franskbrød med ost/pølse. Derudover kan der mod betaling forudbestilles 3 stk. smørrebrød
hvor 1 er med lunt til i alt kr. 48.00 – bestilling senest 21. marts 2011 til Jesper Thode.

3.

Varelager, opdatering af priser.
Med udgangspunkt i, at der er for lidt omsætning i varelageret sættes priserne ned på klubmærkater
og emblemer.
Jesper tager dele af varelager med på de udstillinger han deltager i.
Udstillingsgrupperne foreslås at købe af klubbens varelager når der gives gave til nye udstillere ex.

4.

Hjemmeside.
Bestyrelsen vurderer at hjemmesiden er tiptop – og at web-master udfører et fantastisk godt stykke
arbejde som vi er MEGET tilfredse med. Bestyrelsen har besluttet i samråd med web-master at alle
henvendelser til web-master kun fremover kan ske via mail. Årsagen hertil er at nogle medlemmer
desværre ikke kan finde ud af at henvende sig til web-master med en ordentlig tone.

5.

Udstillingsgrupper, de nye udstillingsregler.
Udstillingsmanual er på vej ud til grupperne.
Pt. ingen Vorbasse udstilling i 2011 som det ser ud pt.

6.

Nye/kommende tiltag i DKK.
5. marts 2011 er der delegeret forsamling hvor indholdet bl.a. er at index bliver udvidet med mange
flere ting, men får racen fotograferet under 50 hunde om året er racen ikke med. DNA test er under
udvikling. Tatovering bliver udfaset i løbet af 2011.
DKK arbejder på en minimumsalder for parring af tæver – som bliver tilføjet under de etiske regler.
Ny lov at alle hunde skal bære halsbånd og navneskilte.

7.

WUSB 2013.
Kaj undersøger muligheder for placering af udstillingen – der er en meget spændende mulighed i
spil pt.
Web-master tilsendes link for tilmelding til WUSB 2011.

8.

Beretning fra kassereren.
Antal medlemmer: 52 medlemmer har betalt kontingent for 2011.
Beholdning: 138.202,00 kr.
Regning fra Giesen for årerne 2003-2004-2005-2006 – hvor det koster 4,88 euro pr. hund der køres
– det svarer til ca. 35 kr. Samlet pris i alt ca. 1600 euro.
Regnskabsprogrammet hos kassereren er gået ned. Programmet repareres af operatør mod
betaling.

9.

Eventuelt.
Der diskuteres enkelte sager.

10. Næste møde.
Onsdag 23. marts 2011 kl. 19.00.

