Bestyrelsesmøde i Ørnhøj hos Lise-Lotte d. 12.07.2015 kl. 10-16
Deltagere: Jesper Thode – Lise-Lotte Sønderskov – Betina Johansen – Bent Brohus (referent)
Afbud: Flemming P. Nielsen
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Valg af ordstyrer: Jesper.
Dagsorden godkendt.
Referat fra sidste gang godkendt.
Opfølgning på referat: Betina blev kort informeret vedr. indlæg til bladet samt kursus på Askov
Højskole.
Konstituering af bestyrelsen: Formand: Jesper. Næstformand: Bent. Kasserer: Lise-Lotte. Sekretær:
Betina.
Jesper informerede omkring Hestens Dag d. 5.-6. september i Roskilde, at Lis og Børge deltager
med vogn (super). Vi vil prøve at høre andre om de har lyst til at deltage evt. med hvalpe.
Under gensidig orientering kom Betina med en ide om at man evt. skulle prøve at organisere en
bustur til WUSB 2016 i Portugal. Dette har man tidligere haft stor succes med i klubben.
Dette kunne evt. føre til en ny bustur med endnu flere til WUSB’s 50 års jubilæum i Schweiz i 2017.
Regnskab pr. 02.07.2015 blev gennemgået og godkendt.
Bankbeholdning: 129.114,37.
Antal medlemmer: 86
Vedr. Avl- og Sundhedsudvalgets krydsskemaer har der være en forespørgsel fra en udstiller om
man kan få lavet kopier til udstillere. Krydsskemaerne er ment som et arbejdsredskab til A. og Sudvalget, således man kan følge tendenser. Så umiddelbart vil der ikke blive udleveret kopier.
Spørgsmålet kan evt. sendes videre til A. og S-udvalget.
A. og S. udvalget har en ide til et opdrættermøde, hvor der skal være foredrag vedr. knoglekræft,
derefter debatmøde opdrættere imellem, hvor der diskuteres forskellige tendenser i vores avl.
derefter lidt vedr. nye stambogsføringer med hensyn til uønskede farver og fejlfarver.
Vi vil meget gerne, at udvalget selv går videre med ideen, og evt. laver mødet i november, januar
eller februar.
Vi har fået følgende indstilling fra Avls- og Sundhedsudvalget:
Vi vil, grundet kraftig matadoravl med enkelte hanhunde gerne have indført / tilført følgende til
vores avlsanbefalinger:
1.
En hanhund må ikke være far til mere en to kuld om året i Danmark. Disse to kuld må ikke
være på tæver der er tættere beslægtede end 6.25%
Dvs. : de to tæver som bliver parret samme år må ikke være tættere beslægtet end kusiner.
2.
Der må i en hanhunds levetid max. laves tre kuld hvalpe, i Danmark, på tæver der er
beslægtede i lige linje.
Dvs.: der må ikke laves mere en tre kuld på tæver som er søskende, halvsøskende, mor / datter.
Her skilles igen ved beslægtnings procent på 6,25%.
3.
Brydes disse retningslinjer mere end to gange, vil hanhunden blive lukket i to år.
a.
Dette håber vi at bestyrelsen vil tage op som et ønske med DKK. De skal med indover, når vi
gerne vil have forbud mod stambogsføringer.

10. Efter en god debat enedes vi om indstille følgende som avlsanbefalinger til DKK:
Punkt 1.: En hanhund må ikke være far til mere end to kuld hvalpe i et kalenderår i Danmark. Disse
to kuld må ikke være på tæver der tættere beslægtet end 6,25%.
Punkt 2.: Der må i en hanhunds levetid max. laves to kuld hvalpe i Danmark på samme tæve eller
helsøstre.
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Vedr. punkt 3.: Bestyrelsen mener ikke at der på dette tidspunkt er nødvendigt med en
restriktion/sanktion. Men hvis vi på et senere tidspunkt anser dette for et behov tages det op igen.
Vi havde en snak om udstillingsreglementet i praksis. Vi var enige om at man som grundregel skal
følge DKK’s udstillingsreglement uden at bliver overhysterisk. Dog skal man altid respektere
udstilling ledelsens afgørelser. Samtidig ville vi spørge DKK om man kan få lov til at tilmelde
opdrætsklasser og avlsklasser på dagen ved specialudstillinger.
Der er kommet nye opdateringer på Dogbase.
Jesper laver et udkast til etiske retningslinier vedr. læserbreve.
Med hensyn til to indkomne ønsker til indlæg i bladet diskuterede vi disse.
Vi var enige om at det brev der var sendt til bestyrelsen, samt bestyrelsens svar skal i det
førstkommende blad.
LUKKET PUNKT
Vi vil prøve på opdrættermøde om vi kan få opdrættere til at gå videre til hvalpekøbere, som evt.
kunne tænke sig at være med i aktivitetsudvalget.
Vi vil henstille til alle udstillingsgrupper, at de sørger for ringpersonale, der er up to date vedr.
udstillingsreglement og det nye kritiksystem.
Da udstillingsgruppen i Kerteminde ikke ønsker at lave udstillingen i år, har bestyrelsen besluttet at
gå ind og overtage udstillingen. Grethe Rasmussen har dog tilbudt sin hjælp i denne sammenhæng,
hvilket vi er glade for.
–
–
Da vores redaktør Helle Parsberg, desværre har ønsket at afhænde redaktørposten, vil vi prøve at
lave en midlertidig ordning. Der spørges forskellige personer.
Jesper skriver leder i det førstkommende blad.
Lise-Lotte følger op på hjemmeside med Louise.
Lise-Lotte ønsker at blive slettet som administrator på vores FB side. Samtidig skal Helle og Anja
slettes som administratorer. Betina vil gerne sættes ind som administrator.
Vi vil opfordre medlemmer til at sende billeder ind af deres hunde i hverdagssituationer.
Vi vil også prøve at lave en billedkavalkade med gamle hunde(champions, avlshunde og andre)
Vi var enige om at A. og S. udvalget skal have samme kørselstilskud som bestyrelse.
Jesper og Bent berettede kort fra WUSB i Finland og kunne fortælle at WUSB i 2016 bliver i Portugal
i en by der hedder Maia tæt ved Porto. WUSB 2017 bliver i Schweiz, 2018 formentlig i Italien, 2019
formentlig i Frankrig og 2020 måske i England. Jesper, Kaj og Ane laver indlæg til bladet.
Næste møde lørdag d. 26. september.

Vedr. punkt 13 har bestyrelsen vedtaget følgende for etiske retningslinier for læserbreve og indlæg på
alle klubbens medier.
Etiske retningslinjer for læserbreve og indlæg på alle klubbens medier.
Gode medlemmer kender klubbens retningslinjer og værdier, og anerkender og støtter opnåede resultater,
som andre medlemmer har opnået.
Dette kan f.eks. komme til udtryk på klubbens medier, såsom Bernharden og på vores Facebookside. Her er
alle indlæg/læserbreve velkomne, da det bl.a. er via disse, at den dynamik og interesse fra andre - som er et
mål i sig selv – kan opnås.
Ligeledes er konstruktiv kritik og ideer til forsat udvikling af DSBK meget velkomne. Derimod er vi absolut
ikke interesserede i nedgørende og personlige kommentarer/hentydninger, samt diskussioner som ikke

følger princippet ”tal pænt til hinanden”. Også indlæg/læserbreve der er ubegrundede, urigtige og
udokumenterede, vil blive returneret.
Det vil altid være den siddende redaktør og administratorer, i samråd med bestyrelsen, som vurderer det
enkelte indlæg/læserbrev.

