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1. Godkendelse af referat:
Referatet blev enstemmigt godkendt.
2. Bordet rundt:
Jesper Thode:
Kassebeholdning: Totalt 119.200,00.
I forbindelse med kasserer-posten har Birgit og Jesper talt om at få etableret
”home-banking/netbank” i klubbens navn. På mødet er vi enige om der
etableres ”home-banking/netbank”. Dette iværksættes.
Sundhedsudvalget holder sommerpause. Jesper regner med at der kommer
noget i gang efter sommerferien.
Næstved udstillingen nedlægges – Jesper taler med Svend Mikkelsen omkring
fremtidige udstillinger på Sjælland.
Betina Johansen:
PC og printer bliver indkøbt via Inge Lise Opstrup og er klar til næste
udstillingsår med start i Vejle 2009. Vest har ikke skrivemaskine mere – de er i
stykker.
Jesper Thode vil orientere Torben Hansen, Næstved udstillingen og Svend
Mikkelsen om at der ikke findes en skrivemaskine mere. Lise afklarer om hun
har en skrivemaskine stående der kan bruges.
Ad hoc – udstillingsudvalg, der arbejdes på at få nedsat denne gruppe sådan
der kan komme styr på Top Ti reglerne inden 2009.
Susanne Petersen:
Har pt. Ikke noget der ikke er blevet diskuteret.
Lise Christensen:
Julehilsner tilbydes igen – samme priser som sidste år, vi lover at bladet
udsendes senest 15.12. sådan at alles julehilsner når frem i god tid inden jul.
Vi satser på Hvalpetræf i 2009 i april i Kerteminde.
Lise koordinere aktivitetskalenderen for aktiviteter i 2009 det være sig:
Medlemsmøder – generalforsamling – udstillinger – aktiviteter – ringtræning.
Så de medlemmer der står for disse aktiviteter bedes give Lise besked om dato
senest 10. november 2008.

3. Ansøgning om dispensation:
Klubben har modtaget ansøgning fra to opdrættere om at der gives
dispensation til stambogsføring af hvalpe hvor den ene eller begge forældre
ikke har en godkendt hofte og/eller albue fotografering.
Bestyrelsen indstiller samlet til DKK at der ikke gives dispensation til at
hvalpene kan stambogføres.
4. Evt.:
Kursus fra DKK vedr. medlemsservice – klubben har tilmeldt 3 til kurset.
Næste møde:
Aftales snarest.

