Bestyrelsesmøde

Sted Cafeteria lillebælt syd fynske motorvej 571 5580 Nørre Åby
Dato 10/4-2016 kl 11
Deltagende er Lise-Lotte, Liselotte (referent), Bent og Kaj.
Afbud: Betina
1. Ordstyrer
Ordstyrer: Kaj
2. Dagsordnen
Godkendt
3. Referat fra sidste bestyrelses møde
Godkendt (af den tidligere bestyrelse)
3.1 Opfølgning på referat
Der er enighed om pkt 9-10 "Indstilling fra Avls- og sundhedsudvalget med forslag om avlsanbefalinger"
indsendes til dkk (referat fra den 26-1-16)
4. Opsummering af bestyrelsens arbejde den seneste tid
4.1 Der er enighed på bestyrelsesmødet om at klubben skal investere i 2 banner med tasker, beløbet er incl
moms på 936,25kr.
4.2 Link til hjemmeside med oplysninger om cancer, ligges på vores hjemmeside.
4.3 Der er skrevet til dch vedrørende fejlagtig omtale af Sankt Bernhard hunden på fyn, dch har svaret og
beklager dette.
4.4 Bestyrelsen ønsker at høre Avls- og sundhedsudvalget, om de har nogle tilføjelser til den racepræsentation
der er sendt til dkk’s raceprofil og som også skal ligge på vores hjemmeside.
4.5 Da DSBK har slettet de etiske avlsanbefalinger ved seneste generalforsamlingen, ønsker bestyrelsen at dkk’s

etiske avlsanbefalinger ligges på vores hjemmeside, samt høre om Avls- og sundhedsudvalget kan udarbejde et
forslag på få linjer, som tillæg til dkk’s etiske avlsanbefalinger.
5. Generalforsamling 2016
Referat kommer snart.
Evt. dato for 2017 er den 18. marts.
6. Bernharden.
Bestyrelsen har besluttet at faste annoncer i bladet får en årlig rabat på 25 kr. nu hvor blandet kommer 4 gange
årlig dvs. 175kr. for et års annonce.
7. Hjemmeside
Bent står for kontakten til hjemmesiden.
Der ønskes stadigvæk billeder af Bernhards hunde fra før 95.
Der arbejdes for en ny og mere brugbar hjemmeside med mere stof og indhold.
8. Facebook
Intet nyt
9. Udvalg
Aktivitetsudvalg: der er oprettet et aktivitets udvalg bestående af Betina Johansen, Anja Haar og Louise
Parsberg i Jylland, Liselotte Blom og Vibeke Kvist på Fyn samt Lis Jensen og Lene Jørgensen på Sjælland.
Avls- og Sundhedsudvalget: Skal gerne lave et indlæg til hvert blad. Arbejde med forslag til ny avlsanbefaling
omkring indavlskvote. Udarbejde et forslag til styrsignal for behandling af dispensationsansøgninger.
Ustillingsudvalget: Dommer til Saltum er nu på plads og der arbejdes med aktiviteter lørdag efter udstillingen.
Udstillingsudvalget skal købe et mobilt bredbånd til computeren incl. Modem. Det koster 49,- kr. pr måned for
abonnementet og 299,- kr. for modemet (kun 1. gang). Vi binder os for 6 måneder. Dette er nødvendigt for at
kunne skrive kritikker ved udstillingerne, da det vi tidligere har brugt, har været et udlån fra en der selv har
brug for det fremover.
10. Hvalpeformidlingen
Jesper og Dorthe står stadig for hvalpeformidlingen.
11. Forsendelse af Bernharden

Jesper står stadigvæk for forsendelse af Bernharden.
12. Medlemsliste dags dato
Der er pr dags dato 94 medlemmer i klubben.
13. Økonomi
Kassebeholdningen er dags dato på 122.385,12kr.
Medlemmerne skal opfordres til at allerede nu, ligger en fast overførsel klar i banken for betaling af
kontingentet fremadrettet.
14. Post
Gennemgang af modtaget post.
15. Dato og sted for næste møde
Næste møde afholdes den 31. maj på Skype.
16. Eventuelt
WUSB, de delegerede for Danmark er Kaj Klysner og Ane Christiansen.

