Dansk Sankt Bernhard Klub
Arbejdsgruppemøde den 11. marts 2009 i Bisholt.
Deltagere: Bente Bie, Lis Dall, Vibeke Kvist og Flemming Trane.
Formålet med mødet var at forsøge at genfinde den gode stemning
opdrætterne imellem. For at dette skal lykkes, mente gruppen at det er
nødvendigt i et hvis omfang, at inddrage alle medlemmer i Dansk Sankt
Bernhard Klub, dette for at nedennævnte forslag kan gennemføres til gavn for
vores klub.
Vores forslag til diverse tiltag er følgende:
Respekt:
 Vi skal komme videre i vores hundeliv, fra den streg der blev trukket den
7. februar 2009.
 I det omfang det er muligt, så møder man til de indkaldte møder for
derved at få arbejdet i klubben så bredt som muligt.
 Der laves et sæt etiske regler, som vi alle kan rette os efter.
 Der fordres åbenhed i det daglige virke, også over for andre opdrættere.
Opdrætter møder:
 Der stræbes efter at genoptage opdrættermøderne, dette kan gøres
fælles for hele landet, eller som et møde Vest & et møde Øst med et
efter følgende møde samlet.
 Hvis man ikke selv har hvalpe når en køber henvender sig, så vil det
være en god ting, at anbefale andre opdrættere, som har hvalpe på det
pågældende tidspunkt.
 Opdrætterne anbefaler hvalpekøbere til at melde sig ind i klubben.
Inspirerende møder:
 Inspirationsmøde med Arne Schumann, Personligt lederskab med
dagsorden Etik og Moral.
 Møde med en hundepsykolog. (ikke mental beskrivelse.)
 Møde med dyrlæge.
 Fremvisning af vores hunde i et større forum, dette kan være Bakketure,
Tivoli Friheden, Zoo flere steder i landet, dette efter recepten
fremvisning af hundene derefter socialt samvær feks. med spisning.
 Besøge Dyrehospital/Landbohøjskolen.
 Karneval for hunde og mennesker (udklædning vil vel nok mest være for
de tobenede.)
 En tur i svømmehal for hunde med efter følgende socialt samvær.
Andre tiltag:
 Genoptage ringtræning, intro. til nye hvalpekøbere.
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Oprette en handicap klasse ved udstillinger.
Byde nye udstillere velkommen med feks. blomster & blad.
Genoptage skuer både øst og vest.

Ovenstående er hvad arbejdsgruppen er kommet frem til efter adskillige krus
kaffe samt Bentes gode hjemmebag.
Vi håber hermed at dette er inspiration til at få gang i de aktiviteter som kan
bruges og kan anspore til, et bedre klima i Dansk Sankt Bernhard Klub, vi er jo
en ”lille” klub, så det ville være dejligt hvis vi med oprejst pande kan byde nye
medlemmer velkommen i vores klub Dansk Sankt Bernhard Klub.
På arbejdsgruppens vegne
Flemming Trane
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