Referat fra Bestyrelsesmøde afholdt hos Susanne søndag d. 18.11.2007.
Deltagere: Kaj, Jesper, Bettina, Susanne og Lise
Referent: Lise
Dagsorden:
1. godkendelse af referat fra sidste møde – 14.10.2007
2. Blad/redaktion
3. Kassererens beretning
4. DSBK´s udvalg – kontaktpersoner. (dato for generalforsamling 2008)
5. Post
6. Etik
7. Opsamling (de sidste 7 måneder).
8. Evt.
Punkter vil i referatet være markeret og beslutninger alm. Skrift.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet er enstemmigt godkendt. Der har været en henvendelse fra et medlem som mener at det er
forkert at lægge referater ud på hjemmesiden, da medlemmet mener at det er internt – og også
mener at ”vi godt kan vente til vi får bladet” med referatet.
Bestyrelsen mener at referatet fortsat skal lægges ud på hjemmesiden. Dette fordi vi dermed får den
åbenhed vi ønsker – og medlemmerne kan hele tiden være opdateret med bestyrelsens arbejde.
Samtidig mener vi sagtens at bestyrelsen kan stå ved det vi laver og det må gerne nå ud til en bred
flok. Jo flere der læser vores referater herunder besøger vores hjemmeside – des flere nye
medlemmer håber vi på vi får.
2. Blad/Redaktion:
Bestyrelsen synet det er et meget fint blad.
Lise bliver bestyrelsens kontakt person til bladet.
Der har været medlemmer der har spurgt til hvorvidt forside hunden må være en ”levende” hund.
Vi har undersøgt referater tilbage – og vi kan ikke finde at det nogen sinde er besluttet at det ikke
må være ”levende” hunde. Det har været drøftet under evt. på en generalforsamling for år tilbage.
Vi i bestyrelsen synes det er på tide der kommer nulevende hunde på forsiden. Samtidig er vi lydhør
overfor at nogen kan synes det kan være skjult opdrætter-reklame. Derfor må forside hunden ikke
være en ”statue” – hermed mener vi at billedet ikke må være en opstillet – udstillingsbillede af
hunden. Forside billedet skal fortælle en historie om hunden – og skal sende signal til
medlemmerne om at Sankt Bernhard hundens liv er meget andet end udstilling. Alle kan sende
billeder til redaktionen af hunde. Redaktionen står frit til at vælge forside-hunden.
Vi minder alle om at der fortsat kan sende billeder til foto-konkurrencen. Kaj vil prøve at skaffe en
kompetent dommer til at dømme de billeder der sendes ind. Husk der vil være en fin præmie på
generalforsamlingen til det ”bedste” billede.
3. Kassererens beretning:
Jesper oplyser at økonomien i klubben er som følger:

Kassen
Bank
Giro

728,50
14.643,08 + Næstved udstillingen
91.983,30

Jesper oplever at samarbejdet med Birgit Åman kører meget godt.
Bestyrelsen er enig om at Birgit Åman tildeles et honorar for det arbejde hun udfører med
regnskabet. Regnskabet er en ”skal” opgave i bestyrelses-arbejdet. Derfor mener vi at vi kan tilbyde
Birgit Åman et honorar – da hun udfører bestyrelsens arbejde. Hvad honoraret skal være undersøges
nærmere.
4. DSBK´s udvalg – kontaktpersoner. (dato for generalforsamling 2008)
Der afholdes Generalforsamling pr. 29. marts 2008
Avls- og sundhedsudvalg:
Jesper orientere fra Øst med følgende:
Han oplever at møderne har stor værdi idet der opstår en dialog mellem opdrætterne.
Hovedpunkterne for møderne i Øst har været de etiske regler og vidensbanken. Der er godt gang i
den positive dialog. Jesper oplyser at Øst-gruppen vil koordinere deres arbejde med Vest-gruppen.
Jesper oplever at det er en styrke for klubbens alvs- og sundhedsudvalg at der er mange mennesker
involveret. Jesper oplyser at der er kommet mail fra et medlem med forslag til forskellige tiltag og
disse er Øst-gruppen i gang med at diskutere. Dog mener de at bl.a. medlemmets ønske om at få
registreret alle danske sankt bernhardshunde ikke længere vil være aktuel – idet alle oplysninger
findes på DKK hundeweb. Dette betyder samtidigt at opdrætsbøger heller ikke længere vil blive
udfærdiget – da alle disse oplysninger også kan findes på DKK hundeweb.
Bettina Johansen oplyser som tovholder for Vest-gruppen følgende:
Vest-gruppen holder det første møde d. 19.11.2007. Det er endnu ikke klarlagt hvem det 4. medlem
bliver – men det forventes snarest at falde på plads.
Et medlem har fremsendt mail hvor der spørges på følgende:
1. Skal der udarbejdes referater fra avls- og sundhedsudvalget
2. Hvis avls- og sundhedsudvalget indstiller ex.” hvordan de etiske regler skal være” til
bestyrelsen skal det så vedtages på generalforsamlingen.
3. skal der holdes opdrætter møder
4. At en han må bruges 2 x pr. år – er det en uskreven regel eller en avlsrestriktion
Besvarelse af medlemmets mail:
Ja der skal udarbejdes referater fra avls- og sundhedsudvalgets arbejde og de skal sendes til
bestyrelsen.
Hvis avls- og sundhedsudvalget i Øst og Vest har nogle tiltag/restriktioner eller andet til avls- og
sundhedsarbejdet skal det diskuteres på medlemsmøde. Forelægges bestyrelsen og videresendes til
general-forsamlingen.
Det skal dog bemærkes at indgriben i stambogsretten kun kan ske hos DKK.
Ja - der skal holdes medlemsmøder.
At en han hund kun må bruges 2 x pr. år er en uskreven regel i klubben.

Udstillingsudvalg
Bestyrelsen vil her Takke Jørn og Anni for deres store arbejde med Jels udstillingerne gennem mere
end 10 år. De har valgt at trække sig fra Jels-gruppen.
Bettina og Allan tilbyder at træde ind i Jels-gruppen.
Et medlem har sendt en mail til bestyrelsen med følgende:
1. Næstved udstillingen bør erklæres ugyldig grundet uudannet ringsekretær.
2. Er der rettet i præmielisterne
3. Er præmielisterne underskrevet af en dommer
Bestyrelsen svarer som følger på medlemmets mail:
DKK henstiller at der bruges en uddannet ringsekretær – men det er ikke et krav. Derfor er det ikke
ulovlig at bruge en uudannet ringsekretær – gyldig udstilling.
Det fremgår af præmielisterne at de er rettet. Men såfremt rettelserne er sket inden at dommeren har
skrevet dem under er det helt i orden at præmielisterne er rettet i. For at være helt sikker på at alle
hunde er korrekt placeret kontakter Kaj Klysner DKK.
Præmielisterne er underskrevet med navnet på den dommer der dømte i Næstved.

Bettina vil fremsende udstillings-kalender til Lise til brug for annoncering af udstillingerne i
Hunden.
Lise laver Top-Ti diplomerne.
Bettina vil fremover styre klub-champion-diplomerne, herunder holde kontrol med hvornår en hund
er klub-champion og fremsende diplomet til ejeren.
Der er fra 2008 differentieret pris på udstillingsgebyrer. Det betyder at det er billigere at tilmelde
online.
Desværre er online tilmelding til DSBK udstillinger endnu ikke muligt.
Aktivitetsudvalg:
Lise oplyser følgende:
Datoen for hvalpetræf på plads – d. 19. april 2008 – træffet forsøges afholdt på Fyn.
Bettina vil forsøge at skaffe overhead til arrangementet.
Da Beauty School var en kæmpe succes spørges Conny om hun er med på ”en ommer”.
5. Post
DKK – Birgitte Schødt, ny dommer for Sankt Bernhard hunden.
DKK – to nye allround dommere: Svend Løvenkær og Kresten Scheel.
DKK – Nyt på hunde-web – mange oplysninger kan hentes nu.
Gi´ Pote firmaet tilbyder annonceplads mod betaling
DKK – anmeldelsesfrist til Verdensudstilling i 2010 + gebyr. 1. anmeldelsesfrist er d. 01.02.2010
Og gebyret er 530,00.

DKK – Kreds 10 inviterer til udstilling.
DKK – information om klubsystemer, der er modtaget 2 mails herom.
DKK – Nye udstillingsregler – 2 mails modtaget.
(er der nogle medlemmer der ønsker uddybet ovenstående post – kontakt Kaj Klysner).
6. Etik
Bestyrelsen oplever at der hersker en god etik i bestyrelsen i øjeblikket.
7. opsamling (de sidste 7 måneder):
På sidste bestyrelsesmøde var der et punkt under post hvor et medlem klagede over et andet
medlem. Bestyrelsen har til dette møde gennemgået sagen herunder diverse mails. Bestyrelsen kan
ikke foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen henstiller dog til at vi i Dansk
Sankt Bernhard Klub holder en god tone mellem hinanden.
8. evt.
Vi vil gerne erindre medlemmerne om de nye priser på annoncer på hjemmesiden pr. 01.01.2008.
Herefter koster det kr. 250,00 pr. år at have en rubrik annonce på hjemmesiden.
Næste møde:
27. januar 2008 kl. 11,00 hos Susanne.

