Bestyrelsesmøde den 14/04 2010 (skypemøde)
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Birgit Aaman, Allan Hellum, Lise Christensen
Referent: Lise Christensen
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godkendelse af referat fra sidste møde.
DSBK’s generalforsamling
Etiske regler
Sundhedsundersøgelse af Sankt Bernhards hunde
Udstillinger mm.
DSBK’s udvalg
Næste møde
Eventuelt

Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
godkendt
2. DSBK’s generalforsamling
Kritik fra generalforsamlingen om at bestyrelsen sidder på alle poster. Hvordan kan vi
imødegå dette – dels generelt og dels i forhold til avls- og sundhedsudvalget.
Vi kan evt. sætte indlæg i bladet at medlemmerne efterspørges til frivilligt arbejde i
klubben, og foreslå medlemmerne at de melder tilbage til bestyrelsen hvad hver især
gerne vil bidrage med.
Bestyrelsen er forpligtet til at fodre web-master med oplysninger sådan at den er
opdateret. Hver enkelt bestyrelsesmedlem skal gennemgå hjemmesiden til næste gang og
finde ud af om der mangler noget.
Louise Parsbergs tilbud om at være instruktør på kommende aktiviteter er vi meget glade
for, og vi vil gerne benytte hendes kompetencer.
På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om at få udfærdiget en udstillingsskabelon.
Jesper Thode vil godt tage initiativ til at sammensætte en ad-hoc gruppe som skal lave et
oplæg til en drejebog til udstillingerne.
3. etiske regler:
De etiske regler er anbefalinger. Og generalforsamlingen har taget stilling til at der skal
være udvidet etiske anbefalinger for avl med sankt Bernhards hunden, i forhold til DKK´s
etiske anbefalinger – og anbefalingerne findes på hjemmesiden.
4 Sundhedsundersøgelsen:
Undersøgelsesskemaer hentes ned fra nettet.
Der vil blive trukket lod om et gavekort på kr. 300 mellem de der indsender et udfyldt
helbredsundersøgelsen.
5 Udstillingerne:

udstillingsdatoer skal koordineres sammen med udstillingsudvalget. Besked til Lise når der
er fastlagte datoer af hensyn til udstillings- og aktivitetskalenderen. Ringtræning før hver
udstilling er en rigtig god idé synes vi, og vi sender videre til udstillingsudvalget om de
sammen med udstillingsgrupperne finder ud af hvordan vi kan/ om vi kan iværksætte
ringtræningen. Betina Johansen vil godt være ringtræner på udstillingerne.
6. DSBK´s udvalg:
Der sættes et stykke i bladet hvor medlemmer opfordres til at melde sig til de forskellige
udvalg mv. da bestyrelsen meget gerne ser flere medlemmer aktive i de forskellige udvalg
jf. tidligere nævnt under pkt. generalforsamling.
De forskellige udvalg har kørt pænt og godt. Bestyrelsen anbefaler at udvalgene kører
videre.
I forhold til avls- og sundhedsudvalget vil der udover opfordringen i bladet blive taget
kontakt til erfarne opdrættere med forespørgsel om de vil være medlem af udvalget.
7. Næste møde:
På udstillingen i Mørkøv d. 29. 05.2010 kl. 16,00.
8. Evt.
Nyt fra kasseren:
Antal medlemmer 101.
Beholdning kr. 123.265,28.
Den næste leder i juni Bernharden laves af Jesper
Allan laver leder til august nummeret af Bernharden.
Lise laver leder til oktober 2010
Birgit laver leder til december 2010
Kaj laver leder til februar 2011.

