
Bestyrelsesmøde d. 14.10.2007. Mødet er et telefonmøde. 

 

Tilstede: Kaj, Jesper, Bettina, Susanne og Lise. 

Referent: Lise 

 

Punkter med Kursiv – beslutning med almindelig skrift. 

Dagsorden: 

1. godkendelse af referat fra mødet d. 06.10.2007 

2. kasserer-posten 

3. redaktion/bladet 

4. avls- og sundhedsudvalget 

5. øvrige udvalg 

6. hjemmesiden 

7. post 

8. Medlem af DRU og medlem af Dansk Sankt Bernhard klub 

9. evt. 

10. næste møde 

 

Godkendelse af referat fra mødet d. 06.10.2007: 

Referatet blev læst op af Kaj og godkendt enstemmigt. 

 

Kasserer-posten: 

Bestyrelsen synes det er skønt at Birgit Åman hjælper med regnskabet – det er vi meget 

taknemmelige for. 

Jesper  ser positivt frem til det kommende samarbejde med Birgit Åman. 

Hvordan samarbejdet rent praktisk kommer til at køre vil Jesper orientere om senere.  

Økonomien i Dansk Sankt Bernhard Klub ser ikke så dårlig ud. 

Kaj kan oplyse at der er godt og vel 90.000,00 på girokontoen og omkring 10.000,00 kr. i banken. 

De helt korrekte tal vil blive oplyst af Jesper på kommende bestyrelsesmøder og ført til referat. 

 

Redaktion: 

Redaktionen kører ikke helt optimal. På nuværende tidspunkt er bladet ikke færdigt og måske 

næsten ikke påbegyndt så vidt Kaj ved – så det er et problem da der er deadline d. 20.10.2007, hvor 

bladet gerne skulle sendes ud. 

Der kan være flere grunde hertil – og disse er ikke bestyrelsen bekendt. Men der er i sidste måned 

kommet ny redaktion og der kan være opstartsproblemer m.h.t. at få materiale tilsendt og få 

udarbejdet/indhentet de skabeloner der skal benyttes.  

Der er enighed i bestyrelsen om at det kunne være værdifuldt om bladet blev fordelt på flere 

hænder. Lise undersøger om der kan skaffes flere personer til redaktionen. 

Lise tilbyder fortsat at læse korrektur mv. på bladet. 

Samtidig tager Lise kontakt til Helle m.h.t. nuværende blad – og bestyrelsen ønsker bladet sendt ud 

omkring deadline – derfor kan det ske at oktober nummeret af Bernharden bliver anderledes i form 

end hidtil og fremover – men vi prioriterer at få Bernharden ud til medlemmerne og så acceptere at 

formen ikke er optimal denne måned. 

Jesper og Kaj vil påtage sig at samle, trykke og sende bladet for oktober måned. Jesper vil 

endvidere kontakte Birgit Åman m.h.t. om hun ligger inde med labels med navne på medlemmer. 

 

 



Avls- og sundhedsudvalget: 

Avls- og sundhedsudvalget består af 2 grupper. En Øst gruppe og en Vest gruppe. 

Øst-gruppen består af følgende personer: 

Tina Christiansen, Jesper Thode, Bodil Olsen og Anny Meyhoff. 

Vest-gruppen består af følgende personer: 

Conny Johansen, Knud Olsen og Bente Hjørringgaard. 

Der mangles således en person for at der er 4 personer i både øst og vest. 

Bestyrelsen prøver at skaffe yderligere et medlem.  

Jesper vil indkalde til næste møde i Øst-gruppen. 

Bettina melder sig som tovholder på Vest-gruppen – sådan at  hver især har et bestyrelsesmedlem af 

melde tilbage til – Øst-gruppen har Jesper som deltager aktivt i gruppen og Vest-gruppen har ingen 

bestyrelsesmedlemmer i gruppen. Derfor vil Bettina inden hvert bestyrelsesmøde foretage 

opdatering på arbejdet i Vest-gruppen. 

 

 

Bestyrelsen ønsker at udvalgene bliver præsenteret i bladet. Og derfor vil der i julenummeret af 

Bernharden blive en præsentation af avls- og sundhedsudvalget, Øst-gruppen. Præsentation af Vest-

gruppen og øvrige udvalg i løbet af forår 2008 i Bernarden. 

Desuden vil udvalgsmedlemmerne være at finde på klubbens hjemmeside. 

 

Hvis et medlem har konkret forslag til emner som avls- og sundhedsudvalget skal arbejde med, kan 

disse sendes til bestyrelsen eller direkte til udvalget. 

Lise har på nuværende tidspunkt følgende forslag til noget Avls- og sundhedsudvalget kan arbejdet 

videre med: 

Sankt Bernhard hunden er i øjeblikket i fokus omkring temperament og adfærd. 

Hvad om der arbejdes hen imod følgende regel: 

Hvis en hund får 0 på en udstilling p.g.a. temperament/opførsel bør den mentaltestes inden den kan 

indgå i avl.  

Lises forslag fremsendes til Vest gruppen som forslag fra medlem Lise Christensen. 

 

Kaj oplyser at Knud Olsen har godt fat omkring Giessen samarbejdet. Knud fremskaffer materiale 

og har desuden udarbejdet artikel til kommende blad. 

 

Knud har taget referat fra medlemsmødet d. 16. september. Kaj læste dette referat op  og 

bestyrelsen synes at der på medlemsmødet fremkom mange vigtige og gode forslag og avls- og 

sundhedsudvalget har meget at arbejde videre med. 

Referatet kan læses i oktober nummeret af Bernharden. 

 

Kaj oplyser at næste medlemsmøde vil blive arrangeret af avls- og sundhedsudvalget,vest-gruppen. 

Gruppen vil finde tid og sted og dette vil blive annonceret nærmere i Bernharden og på 

hjemmesiden. Det bliver formentlig i januar eller februar 2008. 

 

Øvrige udvalg 

Aktivitetsudvalg: 

Lise vil fortsat gerne være kontaktperson. Bestyrelsen godkender dette. 

Lise er tovholder m.h.t. at tilmelde Dansk Sankt Bernhard Klubs udstillinger-aktiviteter-skuer mv. 

til arrangement kalenderen hos Dansk Kennel Klubs blad Hunden. 



Susanne foreslår at det samme sker til Tholo – som også har en arrangement kalender – Lise 

undersøger nærmere - også med hensyn til at komme på ”det sker” i magasinet ”Vi med Hund”. 

Såfremt en udstillingsarrangør eller aktivitetsarrangør ikke ønsker at Lise tilmelder – men hellere 

gør det selv – da skal de framelde hos Lise. 

 

WUSB: 

Som WUSB-delegeret foreslår bestyrelsen Kaj Klysner og Karl Otto Mastrup.  

 

Hjemmesiden: 

Stor ros fra bestyrelsen til Web master Lise-Lotte Hofverberg. Hun gør et fantastisk stykke arbejde 

med hjemmesiden. Hun er hurtig til at opdatere og hjemmesiden ser rigtig godt ud. 

Der er enighed om at godkendte bestyrelsesreferater lægges ud på hjemmesiden.  

 

Når Lise sender referat ud til bestyrelsen til godkendelse – skal der kvitteres / kommes med 

kommentarer indenfor 7 dage. 

 

Post: 

Der er en del post – vi beslutter at vi gennemgår det der har betydning – brochure og ikke længere 

aktuel post gennemgås ikke men foreligger hos Kaj. 

 Opdrætter melder sig ud – har ikke hund mere. 

 DKK Bornholm 2008 melder at Sankt Bernhard dommer er svensk: Mille Karisdottir. 

 DKK oplyser at Annette Bak Frederiksen er fratrådt. 

 DKK oplyser at der er nye priser pr. 010108 på udstillingsgebyr. Online tilmelding koster 

305,00 kr. for 1. hund. Almindelig brev tilmelding koster 335,00 for 1. hund. 

 Mail fra et medlem med klage over et andet medlem. Idet bestyrelsen skal gennemgå 

materialet omkring denne mail herunder det brev mailen henviser til – vil denne mail blive 

diskuteret på næste møde. Kaj sender materiale ud til bestyrelsen. 

 

Medlem af DRU og Dansk Sankt Bernhard klub samtidig: 

Kaj oplyser at han er blevet bekendt med at et medlem af Dansk Sankt Bernhard klub samtidig er 

medlem af DRU og DHL. Iflg. DKK´s love er dette ikke lovligt. 

Lise skriver til medlemmet og oplyser hvad klubben er bekendt med og hvilke konsekvenser det har 

for medlemmet – Jesper er behjælpelig såfremt der skal indhentes yderligere oplysninger. 

 

Evt.: 

Intet 

 

Næste møde: 

Søndag d. 18. november 2007 kl. 11,00 hos Susanne Petersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


