
Bestyrelsesmøde i Kerteminde den 11. januar 2014, kl. 11.00 
 
 
Deltagere: Jesper Thode, Knud Olsen, Lis Jensen, Judy Skov Nørbjerg og Flemming P. Nielsen. 
Referent: Flemming P. Nielsen 
 
 
Dagsorden – referat med kursiv 

 
1. Nyt fra kasseren/regnskabsføreren 

Regnskab kunne ikke printes,  
Gennemgang af medlemsliste – betalt - mangler 46 har betalt kontingent pt. 
Medlemsliste kører i Word og Excel da de kan snakke sammen 
Opfordring til medlemmer om at afgive deres mail adresse til kassereren - se næste nr. af 
medlemsbladet. 
WUSB regnskab gennemgået. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

3. Generalforsamling 2014 

 Lørdag den 29.3.2014 Vejle. 

 Forplejning efter sammen princip som i 2013, høflig selvbetjening. 

 Regnskab - Budget, indtægter reguleres. 

 Bernharden 6 til 4 numre årligt dette har ikke været muligt, der er mange praktiske problemer så 
dette ikke har været muligt i 2013 

 Kontingent – indmeldelse gebyr uændret 2014 

 Indkomne forslag  

GF punkt. 10 Valg til bestyrelsen: 
Formand Jesper Thode (modtager genvalg) 
Næstformand Knud Olsen (modtager genvalg) 

 
4. WUSB 

Bl.a. blev der drøftet forskellige problemstillinger på baggrund af korrespondancen mellem Ketzler 

og Morsiani. Brevene sættes i bladet – Den fulde ordlyd sættes på hjemmesiden 

 

Delegeret: Formand Jesper Thode -  udpeget næstformand Knud Olsen. Jesper Thode melder 

tilbage til Wolfgang Ketzler, således at de bliver opdateret. 

 

5. DSBK på Facebook 

Jesper Thode og Knud Olsen laver et Skypemøde med Louise Parsberg. DSBK bør være et inviteret 

forum. 

Den sjove side med mulighed for opload af sjove Bernhard situationer, aktuel orientering mm. 

 

6. Nye medlemmer af Avls og Sundhedsudvalget 

Avls og sundhedsudvalgets medlemmer Kaj K. og Knud O. ønsker at udvide udvalget så det bliver 

bredere. Bestyrelsen har diskuteret emner og er opmærksom på at nye medlemmer skal have 

hundeholderuddannelsen (Se generalforsamling beslutning 2-3 år tilbage). 

 

7. Kontingent - nye hvalpekøbere 

Hvalpekøbere § 6 stk. 4 blanket gratis med gratis medlemskab indeværende kalenderår.  Til nye 

hvalpekøbere,forslag til generalforsamlingen - Flemming Nielsen laver et forslag til en blanket, skal 

kunne hentes, udfyldes på nettet og mailes/sendes til kassereren. 

 



8. Dogbase - materiale fra DSBK til Dogbase 

Dogbase (TG-Verlag Beuning Gmbh) er en database med ca. 25.000 Sankt Bernhards hunde, 

Databasen bruges til avls forudsigelser. Knud Olsen varetager DSBK i forhold til Dogbase. 

 

9. Tavshedspligt 

Lukket punkt. 

 

10. Fremtidige aktiviteter 

 Ændringer i DKK´s udstillingsreglement på følgende punkter: 
Side 6: Det samme gælder… 
Side 22: efterfølgende ret til at… 
 
 
Side 26: ? 

 Henvendelse fra Dansk Mastiff Klub vedrørende fælles udstilling. Jesper Thode tager kontakt. 

 DKK delegeretmøde Knud Olsen deltager 1.3.2014. 

 Viden på bordet 2.2.2014 Temadag om hundesundhed. Thorvaldsensvej 40 Frederiksberg. 

 Facebook – Ud til flere. 

 Tiltrække – fastholde medlemmer. 

 Større bredere sundhedsudvalg. 

 Opdatering / gennemgang af DSBK`s love – efter generel opfordring fra DKK. 
 

11. Næste møde og leder 

Næste bestyrelsesmøde den 29.3.2014. 

Flemming skriver lederen til næste nummer af Bernharden. 
 

12. Eventuelt 
Helle P. og Louise P. - WUSB i aktivitetskalender. 


