Bestyrelsesmøde d. 07.11.2008 – telefonmøde.
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Susanne Petersen og Lise Christensen
Afbud: Bettina Johansen
Referent: Lise Christensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Udstillinger
3. Brev fra medlem
4. Post
5. Bladet
6. Medlemsmøde
7. Vi med hund messen
8. Standen
9. Medlemssager
10.
Klubsystemer
11.
Fra kassereren
12.
Evt.
13.
næste møde
1. godkendelse af referat fra sidste møde:
godkendt.
2. udstillinger:
udstillingsudvalget:
Inge-Lise Opstrup har grundet arbejdspres meldt fra udstillingsudvalget –
gerne med øjeblikkelig virkning.
Jesper Thode – vi bør præcisere hvilke opgaver vi har som
udstillingsudvalg.
-

ex at få mere ensartethed på de forskellige udstillinger.
Tjek af præmielister
Sikre at udstillingskassen er opdateret
Diplomer
Kontakt til dommere skal koordineres.
Udvalget skal koordinere til de forskellige udstillingsgrupper.

Bestyrelsen vil spørge Knud Olsen og Grethe Rasmussen om de er interesseret,
da de har en faglig vinkel hertil, har blandt andet lige været på kursus.
Der er en del der ikke har afleveret deres pokaler på de forskellige skuer og
udstillinger.
Jesper Thode mener at de forskellige udstillingsudvalg har ansvaret for at få
pokaler fra de forskellige udstillinger tilbage. Derfor bør man have et system
der beskriver hvem der har de forskellige pokaler.

Bettina Johansen anmodes om som kontaktperson til udstillingsudvalget – at
rette en kontakt til de enkelte udstillingsudvalg, og meddele at pokaler skal
hjemkaldes sådan de kan genudleveres.
Hvis de der har pokaler ikke aflevere dem tilbage vil bestyrelsen overveje om
der skal være konsekvenser.
Næstved udstillingen
- En person der skal have certifikat har ikke fået
Kaj har blandt andet kontakt til DKK i den anledning.
Vedr. top-10 listen Bettina Johansen informerer via Jesper Thode:
- Et forslag fra Bettina Johansen og Anders Olsen, om man kunne ændre
tilgang til Top-ti listen så vi koblede DKK udstillinger fra så det kun var
specialudstillinger der talte med på top 10 listen.
Forslaget drøftes på det kommende medlemsmøde.
3. Brev fra medlem:
Ønske om social kontakt mellem Sankt Bernhard hunde og deres ejere.
Lise Christensen fra aktivitetsudvalget er den koordinerende i den
sammenhæng.
4. Post:
Kaj Klysner har fået udstillingsprogrammet for 2011 fra DKK
5. Bladet:
Det oplyses til redaktøren at der ikke må medtages foto af hvalpe eller
forældre dyr, hvis ejeren af hunden / hvalpene har hvalpe på hvalpelisten.
Billederne kan nemlig af nogle opfattes som skjult reklame for denne
opdrætters hvalpe.
Når der er hvalpe på hvalpelisten må der desuden ikke på nogen måde gratis
reklameres for hvalpe i bladet – dette til alles orientering. Men betalt reklame
modtages med tak til bladet.
6. Medlemsmøde:
Jesper Thode har styr på det praktiske.
7. Vi med hund messen:
Sankt Bernhard klubben havde en stand på vi med hund messe. Klubben
skylder Dorte og Jesper Thode samt Kaj Klysner en stor tak fordi de gjorde et
kæmpe stykke arbejde for at repræsentere Sankt Bernhard racen.
Arrangementet vurderes at være en succes for klubben/racen.
8. Standen:

Klubben har fået lavet nogle klubemblemer. Disse er udformet lige som de
første vi havde i 1970´erne.
Emblemerne sælges til brutto Pris – 40,00 kr. stykket.
Håndklæderne med broderi sælges også på standen.
9. medlemssager:
Sagerne følges tæt.
10. Klubsystemer:
- vi har tilmeldt os klubsystemet. Jesper Thode har fået en kopi som han
kan have sammen med Birgit Åman sådan de to kan følge med i priser
m.v. Derudover sendt mulighed for at gå ind i systemet til knud Olsen,
sådan han også kan bruge klubsystemet. Han er gået i gang med at
indarbejde systemet, og det vil han fortælle lidt om på medlemsmødet.
- Men under alle omstændigheder vil Knud Olsen lave et indlæg til bladet
sådan det kan blive offentliggjort hvordan systemet kører og hvilken
indvirkning det evt. kan få for medlemmerne.
11. Nyt fra kassereren:
Bank-beholdning: 24.374,00 kr.
Giro-beholdning 89.220,00 kr.
Kasse-beholdning 2.810,00 kr.
Medlemstal:
Medlemmer 135 - 3 der har udmeldt sig pr. 31.12.2008.
12. evt.
intet
13. næste møde
aftales efter behov

