
Dagsorden + referat fra bestyrelsesmødet den 18/05 - 09.  kl. 19,00 -    Telefonmøde 
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Birgit Åman, Knud Olsen og Lise Christensen 
Referent: Lise Christensen 
  
1:  Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem 
 Velkommen til Knud Olsen der er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susanne Petersen. 

 
2:  Godkendelse af det forrige bestyrelsesreferat 
 Referatet er godkendt. 

 
3:  Medlemsmøde 
 Diskuteret underpunkter til kommende opdrættermøde: 

- Etiske regler for opdræt af Sankt Bernhards hunde… 

- Knud har helt frisk aktuel viden med fra opdrætter kursus omkring genetik og avl. 

- Baggrunden for opdrætter møde overhovedet kommer i stand er fordi der er blevet udtrykt 

ønske om at der skulle holdes et møde fra opdrætterne – hvorfor bestyrelsen også forventer 

at opdrætterne har ting de ønsker drøftet på mødet. 

 
4:  Avl og sundhedsudvalg 
 Det er vigtigt at vi får et avls- og sundhedsudvalg op at køre….Der har været problemer med at 

medlemmerne ikke har ønsket at samarbejde. Bestyrelsen ser på denne måde. Det kan ikke være 

rigtigt at nogle ikke kan sidde i stuen sammen, da det er sagen der skal være i fokus og ikke 

mennesker og deres indbyrdes relationer. 

Dette udgangspunkt bør diskuteres på opdrætter mødet – at forkærlighed for Sankt Bernhards 

hunden må være det vigtigste og ikke hvad de forskellige mennesker synes om hinanden - og det 

skal også præciseres i bladet. SÅ HURTIGT som muligt.  

 

Knud skriver til bladet vedr. medlemmer der ønsker at deltage i avl- og sundhedsudvalget skal 

henvende sig til bestyrelsen senest d. 28.06.2009. 

Det forventes at avl- og sundhedsudvalget kan nedsættes på bestyrelsesmøde d. 29.06.2009. 

 
5: Hvalpetræf 
Vi glæder os, arrangementet er tilrettelagt og vi er klar. 

 
6:  VV.10 dommer 
 Et medlem har forespurgt om klubben mod selvfinanciering kan få dommerændring på VV 10 – til 

en dansk Specialdommer. 

Bestyrelsen synes det er en god idé men det er 1,5 år for sent. Bestyrelsen har i rette tid skrevet til  

DKK at vi gerne ville have en dansk dommer, så det har været forsøgt 

DKK har tidligere oplyst at det ikke på nogen måde kan lade sig gøre for klubben at købe sig til en 

anden dommer. DKK har givet lov til dette en gang tilbage i 1997 og derefter blev vi oplyst om fra 

DKK at det var første og sidste gang.  

 Lise skriver til medlemmet. 

 
7:  Brev fra DKK’s jurist ( lukket punkt ) 
 Kaj skriver til DKK´s Jurist med en redegørelse. 

For at præcisere hvordan reglerne er for stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlingen laves 

der et indlæg til Bernharden.  

Kaj laver dette  indlæg. 

 



8: Eventuelt 
 

PC-til redaktør, afventer tilbagemelding fra redaktøren m.h.t. programmer. 

Knud spørger omkring skype-møder – der er enighed om at det er en god og ”gratis for klubben” 

møde-metode. Men at der også kan være behov for personligt fremmøde. 

Nyt fra kassereren: 

Medlemmer 111 

Økonomien: 

Beholdning 129.000,00. 

Ane gøres opmærksom på at hun skal træde i funktion som revisor, da Knud er indtrådt i 

bestyrelsen. 

Forespørgsel fra træner vedr. annonce omkring hundetræning – kan komme på hjemmesiden til 

annoncepris. 

 

Næste møde d. 29.06.2009 kl. 19,00. 

Kommende møder derudover d. 10.08.2009 kl. 19,00. 
 

 


