
Referat bestyrelsesmøde d. 24.05.2008: 
Deltagere: Kaj, Bettina, Jesper, Susanne og Lise 

Referent: Lise 
 

Dagsorden: 
 

1. konstituering: 
2. Hvad skal diskuteres på mødet – ”bordet rundt”: 

 

1.Konstituering: 
 

Kaj Klysner – Formand 
Bettina Johansen – Næstformand 

Jesper Thode – Kassere 
Lise Christensen – Sekretær 

Susanne Petersen – Bestyrelsesmedlem 
 

Alle er enige om ovennævnte konstituering. 
 

2: ”Bordet rundt”: 
 

Jesper: 
Vi skal have sat en pris på de bøger vi har købt fra Karen – vi har 300 bøger. 

Prisen fastsættes til 50,00 kr. pr. stk. 

Der er 25 stykker Glober der er fuldstændig intakte - de sælges til kr. 150,00 
pr. stk. 

Bøger + glober sættes til salg på hjemmesiden. 
2. sorteringsgloberne medtages på udstillinger og sælges billigt – 50,00 kr. 

stykket, Jesper Thode sikrer de kommer med på udstillingerne. 
Hvad med de udstillingspakker som DKK har – altså den hjælp som DKK kan 

tilbyde specialklubber mod betaling – Grethe Rasmussen inddrages i 
beslutningerne. 

Jesper Thode vil sammen med Inge-Lise Opstrup Elkjær og Grethe Rasmussen 
lave forslag for 2009, med hensyn til hvilken pakke der anbefales at købe 

fremover. 
Kassereren oplyser at der er kr. 111.792,55 i klubbens beholdning. Jesper har 

lidt a/conto ud over det. 
Der er kommet lidt flere medlemmer og der er pt. 105. 

Æresmedlemmer – Karen Nielsen ønsker ikke at modtage æresbevisningen, 

men hun takker for indstillingen. 
Kaj: 

Invitation til at komme på Holmegårdens glasværk, Kaj deltager. Formålet er 
at Holmegård gerne vil drøfte hvilke præmier de kan tilbyde som klubberne 

evt. kunne være interesseret. 
Fotokonkurrencen – Søren Wesseltoft vil godt finde det billede der skal vinde – 

vinderen vil blive offentliggjort i juni bladet 2008. 



Vinder af julekonkurrencen oplyses også i juni bladet 2008. 
Ny fotokonkurrence  2008/2009 sættes i gang. 

Bestyrelsen har indstillet Carl Otto Mastrup til at dømme WUSB 2009 i Schweiz 
Meddelelse fra Dansk Kennel Klub om at 16 dages reglen bliver sat ud af kraft i 

perioden 01.01.2009 – 01.01.2011. Det åbner mulighed for at vi kan holde 
specialklub-udstilling i forbindelse med verdensudstillingen. 

Når vi skal have jubilæumsudstillingen i 2013 – klubbens 40 års udstilling – 
skal vi så søge om at holde WUSB-udstillingen?? – god ide´ - Kaj søger WUSB 

om at udstillingen holdes i Danmark 2013. 

Der var avlsforbud på en hund i Danmark denne er ophævet, det begrundes 
med at parringen med denne hund ikke har en indavlskvotient over 6,25, og så 

vil hunden ikke overskrider DKK´s etiske regler. 
Hundens dag i Tivoli i september er for alle hunde, og det vil være godt om der 

kommer flere Sankt Bernhards hunde med – vil du gerne deltage med din 
hund kontakt Kaj Klysner. 

Hvordan går det i avl- og sundhedsudvalget? – Jesper Thode svarer: 
næste møde bliver efter sommerferien. 

Bettina svarer for Vest: 
Der vil snarest blive afholdt møde. 

Susanne: 
Registrering på DKK´s hundeweb før ejeren ved besked – uheldigt ! 

Men ejeren kan jo selv tjekke på DKK´s hundeweb – og DKK sender mail 
samtidig med registrering så der er faktisk ikke nogen offentliggørelse førend 

ejeren ved besked. Men DKK kan jo ikke garantere at ejeren ser hundeweb før 

andre. 
Hvordan går det med Top Ti listen. 

De nye regler for tildeling af point hos DKK betyder at klubben vil revurdere 
klubbens point systemer. Der nedsættes et ad hoc udvalg til dette. 

Bettina Johansen 
Kaj Klysner 

Anders Olsen 
 Lise: 

Udstillingskritikker – skal de offentliggøres?? 
De kan evt. scannes ind – og bringes på hjemmesiden, men det er et stort 

arbejde – er det muligt ??? 
Web-redaktøren spørges. 

Bettina Johansen: 
Vil sende en orientering om udstilling i Brønderslev til nogle større opdrættere i 

de nordiske lande. 

 
Næste møde: 

Aftales i Mørkøv. 
 

 
  


