Referat fra bestyrelsesmøde d. 05.10.2008
Deltagere: Jesper, Bettina, Susanne og Lise
Afbud: Kaj
Referent: Lise
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Nyt fra kassereren
Afgørelse fra DKK vedr. to sager beskrevet i referat fra sidste møde:
Brev fra et medlem
Vedr. klubsystemer fra DKK
evt.

1. Nyt fra kasseren:
Indestående:
Bank 24.374,00
Giro 104.415,00
Kasse
349,00
Medlemstal 132
2. Afgørelse fra DKK vedr. to sager beskrevet i referat fra sidste møde:
Dispensationssag
Dansk kennel klub oplyser at begge forældre dyr skal fotograferes i Danmark
for at Dansk Kennel Klub vil overveje om der kan komme stambøger på
hvalpe.
Bestyrelsen har grundlæggende den holdning at opdrættere i Dansk Sankt
Bernhard Klub skal sikre sig at de hunde de vælger at bruge i avl opfylder
avlskravene inden parringstidspunktet. Såfremt det ikke sker må der
nødvendigvis være sanktioner – dette meddeler bestyrelsen Dansk Kennel
Klub.
afgørelse fra DKK:
DKK giver ikke dispensation, hvilket betyder at hvalpene ikke kan
stambogsføres og opdrætter må sælge de omfattende hvalpe til kostprisen i alt
kr. 2.200,00 pr. stk.
Hvalpesag
Kaj Klysner oplyser at der skriftligt er kommet undren for to personer om at en
opdrætter tager 5.-6.000,00 kr. for hvalpe der ikke er stambogsførte.
Opdrætteren har angiveligt fået at vide fra Dansk Kennel Klub at de
ustambogsførte hvalpe ikke må sælges til mere end kostprisen.
Dansk Sankt Bernhard Klub har skrevet til Dansk kennel klub og afventer svar.
Når svaret foreligge, og det forventes at være snarest, mødes bestyrelsen
umiddelbart derefter, for yderligere drøftelse.
Afgørelse fra DKK:
Opdrætteren har til DKK fremsendt købsaftaler på 6 hvalpe.

Af disse aftaler fremgår at hvalpene er solgt til kostpris i alt kr. 2.200,00 pr.
stk.
Dette betyder at opdrætteren dokumenterer at have overholdt de gældende
regler, ved salg af ikke stambogsførte hvalpe.
3. Brev fra et medlem:
Bestyrelsen arbejder videre med sagen
4. Vedr. klubsystem:
Sankt Bernhard klubben vælger at tage imod tilbuddet om at anvende DKK´s
klubsystem til at styre udstillinger – det vil blive en billigere løsning end den
som klubben har i dag.
Jesper Thode giver Knud Olsen en bekræftelse på at Sankt Bernhard klubben
ønsker at anvende udstillingsklubsystemet. Knud Olsen har været på kursus i
systemet og han og Grethe er indstillet på at køre systemet.
Knud Olsen foreslås at lave et indlæg til Bernharden hvor han beskriver det
nye system.
Susanne tænker at online tilmelding kan være for svært for nogle – derfor bør
der også være en manuel tilmeldingsmulighed – Knud og Grethes forhøres
herom.
5. Evt.
Aktivitetskalender under udarbejdelse
Der arbejdes fortsat på at Grethe får adgang til udstillingskonti.
Nyt møde aftales snarest

