Bestyrelsesmøde den. 14. november 2011 v/ Vibeke
Deltager: Kaj Klysner, Jesper Thode, Birgit Åman, Connie Johansen og Vibeke Kvist.
Referent: Vibeke Kvist
Dagsorden – Referat med kursiv
1. Race oplysninger til DKK`s Hjemmeside
Kaj laver racebeskrivelses oplæg til DKK
2. HD bedømmelse i udlandet.
Ifølge regler fra FCI skal hundens billeder bedømmes i det land de er fotograferet.
3. Hanhundeliste.
Den bliver lagt på hjemmesiden. Det er et krav at hunden er avlsgodkendt (min. 2. præmie) og har
en HD/AD status. Hvad der ellers kan stå om hunden er op til ejeren. Det koster 100 kr. om året og
starter i uge 47. Indbetaler man beløbet i år er 2012 inklusiv. Jesper bliver kontakt person.
4. Strukturændringer i DKK.
Det er vigtigt at DSBK er klar på hvad det er, at vi vil i klubben, så vi er klar når der bliver indkaldt til
forhandling. Det blev til en god debat om emnet. Som udgangspunkt ønsker bestyrelsen at
bibeholde de restriktioner der er pt.
.
5. Sankt Bernhards statistikker fra Agria
Vi er i bestyrelsen kommet i besiddelse af en del statistikker angående Sankt Bernhards hunde, fra
forsikrings selskab Agria.
Bestyrelsen har gennemgået disse statistikker, som bygger på Svenske, Norske og endnu kun meget
få Danske Sankt Bernhards hunde.
Derfor vil vi vente med at komme med en konklusion indtil der er flere Danske sankt Bernhards
hunde med i undersøgelsen/statistikken.
.
6. Udsendelse af post som B. post.
Der kan spares penge på at sende al post som B. post. Kaj under søger om det skal op på
generalforsamlingen eller bestyrelsen kan vedtage ændringen. Kaj tager kontakt til
udstillingsudvalget, da det er et spørgsmål om hvornår de får en udstillingstilbagemelding fra DKK.
7. Gennemgang/ revidering af vores klublove.
Der er kommet nogle få ændringer til skeletloven, pga. DKK ‘strukturændringer. De har ikke endnu
indflydelse på vores love. Men det kan komme og da generalforsamlingen er lige om hjørnet vil vi
gerne være på forkant, da alle forslag om ændringer skal være bestyrelsen/formanden i hænde
senest d. 31-12-11

8. Beretning fra kasseren.
Kassebeholdning: ca. 131 000,- Der er betalt blad og indkøbt kuverter.
Der er pt. 97 medlemmer.
Kertemindeudstillingen gav 9000,St. Merløseudstillingen gav 4400,- efter indkøb af nye tæpper.
Mentalbeskrivelsen gav ca.1000,9. Generalforsamling.
Der vil blive afholdt generalforsamling lørdag d. 31-3-12. i Nyborg.
Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt senest til d. 31-12 11.
10. WUSB.2013.
Kaj finder ud af hvor mange vi skal have præmier til.
Kontakt til Turistkontor for at få materiale til udstillermappen.
Flipover/PowerPoint, pc/printer, kan der evt. findes en sponser?
Vi prøver at få fremstillet en udstillingskritik model der kan bruges på pc ved hjælp af en USB nøgle
Der arbejdes på hjemmesiden og den lille folder. Kaj tager kontakt til Bent/ Lise-Lotte da deadline
nærmer sig.
11. Nyhedsbrev.
Der er lavet en permanent mail adresse på nyhedsbrevet som er:
dsbk-nyhedsbrev@live.dk, hvor man kan tilmelde/ framelde nyhedsbrevet, komme med gode idéer,
eller give ris og ros.

