Bestyrelsesmøde d. 25.04.09
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Birgit Åman, Susanne Petersen og Lise Christensen.
Referent: Lise Christensen
Dagsorden:
1.Top 10
1.a etiske regler
2. Bernharden
3. Indkøb af PC.
4. Tilbagemelding (bekræftelse af modtaget post fra medlemmer)
5. Ny bog: hundeudstilling - en herlig hobby
6. Gps til hunde
7. Mail - fra medlem
8. Opfølgning af tidligere lukket punkt. (breve fra opdrættere)
9. Nordiske Sankt Bernhards klubber
10. Socialt samværsdage/træning
11. Beretning fra kassereren
12. hvalpepris-fastsættelse, vejledende….opfølgning fra sidste møde.
13. Eventuelt

1. Top 10:
Top 10 reglerne gælder fra 2010 – dette er annonceret via indlæg i Bernharden
efterår 2009.
1. a etiske regler
med virkning pr. dags dato vil der som tilføjelse til de etiske regler for opdræt
med Sankt Bernhardshunde blive tilføjet at hanhunde max kan være far til 2 kuld
hvalpe indenfor en 12 måneder periode.
Hvis de etiske regler overtrædes vil parringer og hvalpe ikke kunne komme på
hvalpelisten.
Det bemærkes at ovenstående etik blev vedtaget på møde i klubben for år
tilbage.
2. Bernharden:
Der har været lidt problemer med trykkeren grundet programmet fra redaktør til
trykker er svært oplukkelig for trykkeren, det sikres at ny computer indeholder de
programmer trykkeren har behov for.
Birgit udarbejder den næste leder.
3. Indkøb af PC
Bestyrelsen indkøber computer – og udlåner til redaktøren.
Der udarbejdes udlånserklæring.
4. Tilbagemelding:
Der gives en tilbagemelding til de personer der kontakter bestyrelsen i form af
kvittering for modtagelsen, og med oplysning om hvad der kommer til at ske
med henvendelsen.
Sekretæren står for denne opgave.
5. Ny bog, hundeudstilling – en herlig hobby:
Forfatteren oplyses om at klubben gerne mod betaling reklamerer for bogen.
Sekretæren giver tilbagemelding.
6. GPS til hunde:
Sælger oplyses om at klubben gerne reklamerer mod betaling.
Sekretæren giver tilbagemelding til sælger.

7. Mail fra medlem
Sagen er afklaret.
8. Opfølgning af tidligere lukket punkt.
Sagen diskuteret – Kaj sender brev til de implicerede.
9. Nordiske Sankt Bernhards klubber:
Udveksling af blade med de nordiske lande. Formålet er at de forskellige
redaktører da kan benytte andre landes informationer i eget blad, hvis det er
relevant…eksempelvis med hensyn til udstillingerne i andre lande.
Redaktøren spørges om hun er interesseret i at få disse blade.
Der reklameres for klubbens udstilling i forbindelse med verdensudstillingen i de
nærliggende landes klubblade.
10. Socialt samvær:
Lise tager kontakt til Helge Meyhoff som har ytret ønske om at holde
ringtræning/socialt samvær fortsat.
11. Beretning fra kassereren:
Bankbeholdning: 128.000,00
Medlemmer i alt 111
12. Hvalpepris vejledende:
Susanne Petersen har forespurgt hos opdrætterne, der er prisfastsættelse
generelt mellem 8.500,00 – 10.000,00 – og fremtidig vejledende hvalpepris vil
komme på hjemmesiden som en pris mellem 8.500,00 – 10.000,00.
13. Evt.:
Invitation til forum i Italien er modtaget fra Peter Brieskorn. Taget til efterretning.
Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
29.06.2009 kl. 10,00
10.08.2009 kl. 10,00

