Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sankt Bernhard Klub
Søndag d. 27.01.2008.
Mødet er et telefonmøde.
Deltagere: Kaj, Jesper, Susanne, Betina og Lise.
Referent: Lise
Dagsorden:
Dagsorden
1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18/11-2007
2: Kassererens beretning
3: DSBK's udvalg - grupper mm.
4: Generalforsamlingen 2008
5: Post
6: 2007 gennemgang/opsamling
7: Eventuelt

Punkter med fed – beslutning med almindelig skrift.
1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18/11-2007
enstemmigt godkendt.
2: Kassererens beretning
Jesper har fremsendt regnskabet inden mødet.
Der er ingen kommentarer til regnskabet – det er godkendt af bestyrelsen. Udsendes sammen
med indkaldelse til generalforsamlingen.
Samtidig fremlægges klubbens budget for 2008 – det godkendes også og udsendes sammen
med indkaldelse til generalforsamlingen.
Jesper foreslår at klubben bruger lidt flere penge på bladet Bernharden forstået på den måde
at kvaliteten på bladet øges. Det vil koste 474,00 kr. mere pr. trykning – men så vil vi også
kunne få bedre billedkvalitet og for- og bagside i farve.
Jesper oplyser at uanset vi vælger at bruge flere penge på bladet vil det samlet set være
billigere nu end tidligere – da klubben har skiftet trykkeri og prisen er væsentligt nedsat.
Bestyrelsen er enige om at kvaliteten af bladet øges til mérprisen på ialt kr. 474,00.
Jesper giver redaktøren besked.
Jesper oplyser at der stadig er lidt glober til salg – ønsker nogle at købe disse kan det ske via
henvendelse til Kaj.
Til næste gang vil Kaj og Jesper skabe et overblik over hvor mange glober der er tilbage og
hvad de kan koste – da de jo som tidligere oplyst i referat er beskadiget.
Kaj er i gang med at skaffe sig et overblik over hvad Klubben har af inventar. Det der på
nuværende tidspunkt er overblik over er at der findes et Jels-telt som sandsynligvis opbevares
af Jørn. Klubbens computere/skrivemaskiner/mv. er afskrevet ned til 1 kr. og det har nok ikke
længere nogen værdi overhovedet – men til kommende bestyrelsesmøder vil Kaj forsøge at
finde ud af om der er noget af værdi.
Jesper fremsender fuld opdateret medlemsliste til kaj i næste uge.
Bestyrelsen har allerede godkendt at der skiftes web-hotel. Det kan ske uden det kommer til at
koste ekstra. M.h.t. nye mail-adresser er der usikkerhed omkring de er sikret mod Spam-mail.
Dette vil Kaj undersøge hos Lise-Lotte.

Priserne på annoncer i bladet og på hjemmesiden er nu i harmoni – priserne fremstår på
klubbens hjemmeside og er som følger:
Annoncepriser for medlemmer af DSBK:
1/1 side Kr. 300,1/2 side Kr. 175,1/4 side Kr. 90,Ved bestilling af 1 helt år gives rabat på 1/6 af samlet pris
Rubrik
Kr. 50,- pr. gang.
Kommercielle annoncer:
1/1 side Kr. 500,- pr. gang.
Kontakt redaktionen for yderligere oplysninger herom.
Kontakt kassereren for køb af rubrikker og annoncer.
Som noget nyt skal der indberettes til hunde-web hos DKK efter udstillingerne. Dette kan
klubben vælge selv at gøre eller bede DKK gøre det.
Bestyrelsen er enige om at lade DKK indberette. Det koster 15 kr. pr. hund pr. udstilling.
Denne mérugift vurderes at kunne afholdes af klubben uden at hæve udstillingsgebyret.
3: DSBK's udvalg - grupper mm.
Udstillingsudvalget:
Jelsudstillingen:
Karen har meddelt bestyrelsen at hun ikke længere ønsker at arrangere udstillingen.
Bestyrelsen vil gerne sige stor Tak til Karen for alle de gode udstillingerne i Jels
Betina og Allan har meldt sig som arrangører af udstillingen. Der søges hjælpere til
udstillingen.
Henvendelse til Betina Johansen 21836361.
Der er kommet nye udstillingsregler – kan ses på DKK´s hjemmeside – konkrete spørgsmål
kan desuden rettes til udstillingsudvalget –se adresse/tlf. forrest i bladet.
Bestyrelsen har i november 2007 besluttet at Betina skulle udfærdige klub-champion-diplomer
mv. Det har siden vist sig at denne opgave allerede var placeret hos Grethe Rasmussen.
Bestyrelsen er kede af at have overset dette. Og vi vil gerne her sige undskyld til Grethe. Og
selvfølgelig har Grethe stadig denne opgave.
Fakta har været at de oplysninger som Grethe har haft brug for – for at kunne notere hvilke
hunde der har fået klub-certifikater og herunder udfærdige championater – ikke er blevet
givet.
Betina tager kontakt til Inge-Lise Opstrup og aftaler hvordan problemet løses.
Samtidig vil Betina tage kontakt til Grethe og sammen vil de forsøge at finde ud af hvilke
hunde der indtil nu har fået tildelt klub-certer – og hvilke hunde der mangler at få tildelt et
Klub-champion-diplom.
Drøftes på medlemsmøde i februar 2008.
Fremover bør udstillingskalenderen fremgå i december nummeret at Bernharden - dette er
der enighed om i bestyrelsen.
Sundhedsudvalget
Bestyrelsen har på baggrund af vores egen aktuelle situation afsendt brev til dkk om DSBK´s
uenighed i den måde som DKK administrerer Matadoravlsgrænsen.

Jesper oplyser:
Øst-gruppen og Vest-gruppen er undervejs med at koordinere deres punkt/punkter til
dagsordenen til medlemsmødet d. 23.02.2008.
Det bemærkes at medlemsmødet også gerne må handle om andet end sundhed.
Betina oplyser flg.:
Vestgruppen er i gang med at finde 4. medlem. Allan Hellum er interesseret. Bestyrelsen
godkender dette forslag.
Aktivitetsgruppen:
Lise oplyser flg.:
Hvalpetræf bliver afholdt i Kerteminde på Fyn. På adressen Gedskovvej 101, 5300 Kerteminde.
Det er hos DCH – og der er klubhus og træningsområde. Prisen for at leje området og huset er
kr. 300,00.
Der er tilmeldingsfrist pr. 10. februar – men denne frist vælger vi at rykke frem til 10.april –
og vi håber på rigtig mange tilmeldte.
Der er aftalt ringtræning og socialt samvær på sjælland på foreløbigt følgende steder og
datoer:
d. 16/3-2008 hos Fl. Og Birgit Brenner, Holtevej 5, Abed, 4920 Søllested tlf. 54711313 kl.
11,00.
d. 27/4-2008 hos Anny Meyhoff, Hastrupvej 36, Hastrup, 4720 Præstø tlf. 55981266 kl.
11,00.
Conny Johansen og Betina Johansen er indstillet på at afholde ringtræning og socialt samvær i
Nordjylland – datoer kan foreslås.
Hjemmeside:
Roser til hjemmesiden.
Web-master Lise-lotte meddeler at hun synes det er manglende respekt for andres arbejde når
der ikke gives en tilbagemelding på ex. hendes spørgsmål på mails.
Bestyrelsen synes at hun har fuldstændig ret i hendes betragtning herom. Vi ønsker jo alle en
hjemmeside der er opdateret og vi synes det er skønt at Lise-lotte er hurtig til at lægge alle de
nye oplysninger ud. Derfor må vi også være hurtige til at videregive oplysninger/svare på
mails osv.
WUSB:
Langt om længe har WUSB udsendt referat fra 2007. Knud Olsen har oversat fra tysk til dansk
– og det vil blive trykt i Bernharden.
Samarbejde i Forum er i gang. Kaj Klysner og Carl Otto Mastrup er Klubbens kontakt til Forum.
Redaktionen:
Stor ros fra bestyrelsen til redaktionen. Bladet Bernharden er bare flot.
4: Generalforsamlingen 2008
Generalforsamlingen afholdes d. 29. marts 2008 kl. 11,00 på adressen Foreningens hus, Nørre
Voldgade 63, 5800 Nyborg tlf. nr. 65311313.
Der er modtaget punkter til generalforsamlingen som udsendes sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
5: Post
DKK – formandsmøde d. 15. marts 2008 – Kaj deltager.
DKK – Udstillingssystemet – rettelser.
DKK – Oplysninger om Bornholmer udstillingen.

DKK – Dommerinstruktion, findes på hjemmesiden hos DKK.
DKK – ændrede frister for at søge tilladelse til certifikatudstilling. Nu skal specialklubberne
søge 5 måneder før udstillingen afholdes.
DKK – diverse skemaer og vejledninger til brug for udstillinger findes nu på DKK´s
hjemmeside.
Helle Poulsen - sundhed for fremtiden. Helle har fremsendt materiale vedr. matador-avl
DKK – program for de internationale dobbelte udstillinger.
Kreds 11 – meddelelse om at der er udstilling d. 01.06.2008 i Varde fritidscenter. Dommer for
vores race er Svend Løvenkjær.
Mødet afsluttes her – og næste møde aftales til d. 23.02.2008 efter medlemsmødet.

