
Bestyrelsens beretning 

2016 har på flere måder været et begivenhedsrigt år. 

Bestyrelsen har i årets løb undergået en del forandringer. Den måtte i august måned sige farvel til 

Liselotte Blom Jørgensen og velkommen til suppleant Anja Haahr. Sidst på året forlod yderligere 3 

medlemmer bestyrelsen og suppleant Helle Parsberg indtrådte. Den 7. januar 2017, blev der på en 

ex. ord. GF valgt ny bestyrelse. 

Der har været afholdt 7 udstillinger, hvor af 2 var dobbeltudstillinger – alle med mange tilmeldte 

hunde. Økonomisk har resultatet været yderst positivt – selv om det ikke er det primære. Nye 

udstillere har også været pænt repræsenteret på disse udstillinger. Flot præstation af alle 

udstillingsgrupper – og ikke mindst udstillere. I den forbindelse en særlig tak til den store gruppe af 

”stamudstillere” – som år efter år kommer igen på næsten alle udstillinger i årets løb. Mange andre 

specialklubber er misundelige på det store antal udstillinger vi formår at afholde! 

Udstillingsgrupperne i Vejle og Saltum bestod af næsten nye besætninger, som klarede opgaven i 

fin stil. I den forbindelse en tak til Helle Parsberg, Susanne og Steen Petersen – samt Betina 

Johansen og Lise-Lotte Sønderskov. 

Det nystartede aktivitetsudvalg er kommet godt i gang med bl.a. et infotelt/stand på 

Vejenudstillingen, samt 3 ”gåturstræf” ved henholdsvis Lakolk strand, Hindsgavl Slotspark og skov 

og Tirsbæk skov og strand. Tak til udvalget for indsatsen. Alle former for opstart er ofte svær, men 

behovet for den slags aktiviteter er til stede og vil fremover ikke blive mindre – især hos nye 

medlemmer og andre, som umiddelbart ikke er interesserede i at udstille. 

Nye hvalpekøbere med kontingentfrit medlemskab har vi haft 55 af i 2016 . Der har været solgt en 

del flere hvalpe dette år end tidligere – hvilket er meget positivt for racen. Dette skyldes muligvis 

mere positiv omtale via Facebook, samt i andre sammenhænge og DKK`s nye hvalpekøberportal. 

Selvfølgelig er større efterspørgsel ikke et mål i sig selv, men dog et signal om interesse for racen, 

hvilket har været savnet. 

Vores Facebookside er generelt blevet bedre, men kunne f.eks. godt bruge flere indlæg fra 

medlemmerne. Den har i højere grad fungeret som aktuelt medlemsinfo, hvilket også var en af 

forudsætningerne for at gå fra 6 blade til 4 på årsbasis. 

I den forbindelse skal nævnes, at ”Bernharden” generelt er blevet bedre via gode indlæg og 

billeder, men stadig savner indlæg/historier fra ”almindelige” medlemmer. Tak til Heidi Sørensen  

for at klare denne - til tider – ret så store udfordring. 

Hjemmesiden trænger til en større omlægning, hvad Heidi Sørensen arbejder på. 

Avls og sundhedsudvalget har også fået nye medlemmer og vi siger tak til de afgående – Ane 

Christiansen, Bodil Olsen og Susanne Petersen - og nuværende, Bente Bie, Bente Hjørringgaard for 

deres indsats. Der vil også fremover blive mange væsentlige opgaver for dette udvalg. 



2 bestyrelsesmedlemmer har med godt udbytte, deltaget i kursus omkring DKK`s klubsystem. 

WUSB 2016 blev afholdt i Portugal – nærmere betegnet i Porto. Desværre ej heller denne gang med 

hunde fra Danmark. Vi var dog repræsenteret ved de 2 benede via Kaj Klysner og Ane Christiansen 

m.fl. Iflg. beretninger i ”Bernharden”  - et fint arrangement, som den portugisiske klub kan være 

stolt af. 

DSBK`s bestyrelse vil – som afsluttende bemærkning – gerne komme med en stor tak til alle de 

medlemmer, som har ydet en prisværdig indsats i mange sammenhænge i årets løb – og ikke 

mindst øvrige medlemmer. Uden jer – ingen klub! 

DSBK`s bestyrelse 

 


