Bestyrelsesmøde d. 16-04.2012. v/ Vibeke kl. 11.00
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Knud Olsen, Vibeke Kvist. Afbud fra Birgit Åman
Referent: Vibeke
Dagsorden:
1. DSBK Hjemmeside
Lene Berg vil gerne prøve at få hjemmesiden op at køre. DSBK siger ja tak og glæder sig til
samarbejdet. Mailadresse kommer i bladet og på hjemmesiden snarest. Problemstillinger bedes
sendt til bestyrelsen.
2. WUSB hjemmeside
Ane og Bent har lavet et oplæg til hjemmesiden. Logoerne skal bytte om så hundene kigger imod
hinanden. Der må gerne komme flere link på f.eks. sommerhusudlejer.
3. WUSB 2012.
Delegeret bliver: Kaj Klysner og Carl Otto Mastrup
Carl Otto Mastrup skal stå for dommermødet i 2013.
Ane har lavet et oplæg til fremlæggelse af WUSB 2013 i Tjekkiet, som hun og Bent tager sig af.
Fremsendte vedtægtsændringer i WUSB, blev drøftet og DSBK kan gå ind for ændringerne.
DSBK indstiller Kaj Klysner til 2013.
4. WUSB 2013.
Dem der har vist interesse for at hjælp med WUSB i 13 er blevet inviteret til møde d. 29-04-2012
Knud laver en drejebog til mødet. De forslag/oplæg der er, såsom de ting der skal deles ud i Tjekkiet
tages op den dag
5. DKK`s ændringer af etiske regler og DSBK`s møde omkring det.
DSBK ønsker og arbejder for at få lov til, at beholde de restriktioner vi har nu. Avls og
Sundhedsudvalget arbejder på gode argumenter og prøver at lave statistik for de seneste 10 år.
6. Strukturen i DSBK
Drøftelse af ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer, arbejdes der videre med til næste
bestyrelsesmøde.
7. Store Merløse udstillingen.
Der arbejdes på at få den flyttet til Sydsjælland, Lis Jensen vil gerne prøve at få den op og stå.
8. Vederlag i forbindelse med bestyrelsesmøder.
Vibeke ønsker ikke dette når møderne holdes på Fyn, men at pengene bliver i klubben.
9. Kasserens beretning.
Der er 93. medlemmer, bankbeholdning: 147.208.- der mangler at blive afregnet for det blad der er
på vej, samt kørsel til dirigenten fra generalforsamlingen.
10. EVT.
Forslag om at sende info om WUSB 2013 ud til de danske dommere der må dømme Sankt Bernhard.
Forslag om at dem der trykker vores blad har en reklame i bladet, de yder en fin service

