Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. august 2008.
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Susanne Petersen, Lise Christensen
Afbud: Betina Johansen
Referent: Lise Christensen
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(Punkt med fed skrift – referat med alm. Skrift)
Godkendelse af forrige bestyrelses-referater:
Referatet enstemmig godkendt.
Kaj Klysner oplyser at Grethe Rasmussen ikke kan komme ind og kikke på
udstillings-kontoen fordi den stadig står i tidligere medlems navn. Dette skal
ændres sådan Grethe kan gå ind og tjekke indbetalinger mv. – Jesper Thode
tager kontakt til Grethe.
Kassererens beretning:
Kr. 24.374,00 – bankbeholdning
Kr. 89.220,00 – giro
Kr. 2.920,00 – kassebeholdning
Birgit Åman er i gang med at afklare omkring netbank.
Kaj Klysner oplyser at det er rart at have en god kasserer og en god hjælper.
Jesper Thode foreslår at bogen om Sankt Bernhards hundens forbeholdes til at
kunne købes af medlemmerne til den billige pris a 50,00 kr. pr. stk. Dette fordi
oplaget ikke er stort. Dette godkendes af bestyrelsen.
Referater
Referater fra bestyrelsesmøder kommer i Bernharden fortsat – såfremt der
skal ske forandring heri må det være en sag der drøftes på generalforsamling.
Post
Mail fra WUSB – WUSB vil gerne have at såfremt vi har noget der skal
offentliggøres på BARRY-hjemmesiden skal det sendes til Ketzler – og såfremt

man har noget til WUSB må det gerne sendes gennem Carl Otto Mastrup som
vil forestå oversættelse mv.
Dansk Kennel klub har skrevet ud til specialklubberne og meddelt at Dansk
Kennel Klub´s disciplinære sager ikke bør offentliggøres i specialklub-bladene
eller disses hjemmesider. Dette tages til efterretning.
Leder frem til GF 2009
Fordeles blandt bestyrelsen.
Udstilling i forbindelse med verdensudstillingen 2010 – herunder
fremtidig ”Næstved”udstilling.
Dansk Mastiff klub vil lave en specialudstilling d, 26.06.2010 i Knudsborg,
dagen før vores race skal bedømmes på verdensudstillingen – Mastiff klubben
har tilbudt Sankt Bernhard klubben at vi kan være på disse arealer og på den
måde dele udgift til de fysiske rammer. Vi beslutter at vi gerne vil afholde en
specialudstilling d. 26.06.2010 i Knudsborg.
Lise orienterer Dansk Mastiff klub om at Sankt Bernhard klubben gerne
deltager. Lise bliver den koordinerende person omkring udstillingen.
Bestyrelsen godkender at ”Næstved” udstillingen flyttes til Fyn og at Knud
Olsen og Grethe Rasmussen bliver fremtidig udstillingsleder til den kommende
Fyn udstilling.
Kaj Klysner oplyser at Brønderslev udstillingen gik godt og den var
velorganiseret. Bestyrelsen er enig. Bestyrelsen oplyser Betina Johansen og
Allan Hellum om at såfremt de ønsker at gentage Brønderslev udstillingen i år
2009 har de bestyrelsens fulde opbakning.
Det kunne være en idé at der afholdes et møde mellem udstillingsgrupperne og
udstillingsudvalget, dels en drøftelse af juleskuerne, fremtidig udstillinger
herunder specialudstillingen i forbindelse med verdensudstillingen, diplomer til
klubchampionater osv. Inge-Lise Opstrup anmodes om at indkalde til et
fællesmøde, Jesper tager kontakt til Inge-Lise Opstrup.
Vi med hund Messen, blandt andet i Brøndby.
Kaj Klysner har tilmeldt Sankt Bernhard Klubben til en stand i 3 dage d. 17.19. oktober 2008. Vi med hund messen er meget godt besøgt med omkring
35.000 besøgende. Derfor skal Sankt Bernhard Klubben være flere end 2 om
at varetage opgaven med at passe standen.
Kaj Klysner vil fremskaffe et par hunde til at være klappe hund på standen.
Dorte + Jesper Thode vil godt give deres arbejdskraft på standen. Kaj vil også
hjælpe.
Vi er enige om at der må bruges nogle penge på indkøb af rekvisitter herunder
banner.
Lise undersøger om der er grundlag for at trykke en folder hvor opdrætterne
får mulighed for at fortælle om sin kennel. Det vil være en reklamefolder der
uddeles på standen.

Ros til Jesper og Dorte Thode for deres opstilling af stand på Vejen
udstillingen.
Jesper oplyser at han har fået kontakt til Bernershoppen. Bernershoppen får
lavet mange ting ex. kuglepenne, krus og bluser, og vi i bestyrelsen tænker at
vi mangler en stand hvor der kan erhverves Sankt Bernhard relaterede ting. Vi
bliver enige om at overveje hvilke ting der kunne være interessante for Sankt
Bernhard ejere og arbejde videre med at oprette en stand.
Pc-indføring på udstillinger:
Kaj Klysner spørger Ulla fra DKK om de har erfaring omkring specialklubbernes
it-systemer.
Indlæg til bladet fra et medlem
Indlægget kommer i bladet.
Dispensationssag
Dansk kennel klub oplyser at begge forældre dyr skal fotograferes i Danmark
for at Dansk Kennel Klub vil overveje om der kan komme stambøger på
hvalpe.
Bestyrelsen har grundlæggende den holdning at opdrættere i Dansk Sankt
Bernhard Klub skal sikre sig at de hunde de vælger at bruge i avl opfylder
avlskravene inden parringstidspunktet. Såfremt det ikke sker, må der
nødvendigvis være sanktioner – dette meddeler bestyrelsen Dansk Kennel
Klub.
Hvalpesag
Kaj Klysner oplyser at der skriftligt er kommet undren for to personer om at en
opdrætter tager 5.-6.000,00 kr. for hvalpe der ikke er stambogsførte.
Opdrætteren har angiveligt fået at vide fra Dansk Kennel Klub at de
ustambogsførte hvalpe ikke må sælges til mere end kostprisen.
Dansk Sankt Bernhard Klub har skrevet til Dansk kennel klub og afventer svar.
Når svaret foreligger, og det forventes at være snarest, mødes bestyrelsen
umiddelbart derefter, for yderligere drøftelse.
Evt.
nyt møde – formentlig snarest – jfr. sidste punkt. Kaj Klysner indkalder via
mail/telefon.

