Bestyrelsesmøde den 15/09 – 2010 kl. 19oo
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Birgit Åman, Connie Johansen og Lise
Christensen.
Referent: Lise Christensen
Skype møde.
Dagsorden:
Beslutninger med Kursiv:
1: Godkendelse af referat fra forrige møde
-

godkendt

2: Medlemsmøde, efterår 2010:
13.11.2010 kl. 11,00 i Århus. Kaj afklarer indhold i samarbejde med øvrige
specialdommere – fokus vil være Sankt Bernhard hundens standard i praksis og teori.
3: GF. 2011 dato – tid – sted
26.03.2011 kl. 11,00 i Korsør
4: udstillinger 2011. Udstillingsmanual, mikrofonudstyr til udstillinger, efterlysning af
pokaler, udformning af indberetningsskema? Indsigelse fra dommer, St. Merløse
udstillingen fremover.:
Udstillingsmanual vil blive fremsendt til udstillingsudvalget til vurdering. Der
indkøbes to megafoner til brug på udstillinger. Da Forum er med inde over
indberetningsskemaerne vil det ikke være muligt for DSBK at ændre skemaerne uden
at databasen i Giesen samt Forum godkender ændringerne – Jesper Thode skriver til
dommer herom.
5: WUSB, Danmark 2013. Forum:
WUSB – sted for udstillingen er under afklaring via Kaj.
Der skal ikke betales kontingent til Forum. Der vil blive udfærdiget notat omkring
hvad Forum og WUSB er og dette vil blive offentligt på hjemmesiden.
6: Hvalpesalg uden papirer:

Et medlem af DSBK har solgt Sankt Bernhards hvalpe uden papirer. Hvalpene er sat
til salg til kr. 5.000,00 kr. Kaj har haft kontakt til sælger og oplyst om at hvalpe uden
papirer ikke må sælges til mere end kostprisen. Det vidste sælger ikke og vil sælge de
resterende hvalpe til kostprisen.
Samtidig vil sælger fremover forsøge at undgå at lave hvalpe uden papirer.
Henvendelser fra medlemmer, (top 10):
Beregning af top-10 har været beskrevet i seneste nr. af Bernharden + det er kun
resultater fra specialudstillingerne der indgå i top-10.
7: Sundhedsundersøgelse, nyt regelsæt for mentalbeskrivelse:
Bestyrelsen godkender at sundhedsudvalget sender rykker til de store opdrættere
der ikke har fremsendt besvaret sundhedsundersøgelse.
Grundet de 13 forbudte racer er der nye regler for mentalbeskrivelse – disse kan ses
på DKK´s hjemmeside.
8: Den nye hundelov:
Loven kan ses på DKK´s hjemmeside.
9: Beretning fra kassereren:
136.000,00 i beholdning
114 medlemmer
10: Eventuelt (dommerændring i Kerteminde), målestok,:
Klubben burde have to målestokke, vi ved 1 er på sjælland, hvor er den anden??? –
kaj + Conny søger…..
Næste møde d. 27.10. kl. 19,00 på Skype.
Kaj Klysner.

