
Bestyrelsesmøde på (Skype) mandag den 19. august, kl. 18.30 
 

Deltagere: Birgit Åman, Jesper Thode, Knud Olsen, Judy Skov Nørbjerg, Lis Jensen, Vibeke kvist 
 
Referent: Vibeke Kvist 

 
Dagsorden - Referat med kursiv 

 

1. Nyt fra kassereren/regnskabsføreren 
Kasse beholdning: 131.313.- kr. 
Medlemmer: 65 
 
WUSB: Endelige regnskabsresultat.Sende det til bladet. 
 
Billeder skal på WUSB`s side samt klubbens hjemmeside. 
Der skal tages kontakt til webmaster, så der kan komme flere billeder op, da mange efterlyser 
flere billeder fra dagen. 
 
Der er folk der ikke har betalt tilmeldingsgebyr m.m. Birgit skriver til personerne og der skal 
findes ud af, hvad fremtidige udstillingsmuligheder i DK er for disse personer. Jesper følger op 
på sagen. 

. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

 
3. Lukket punkt 
 
4. Medlemsmøde 

Judy har undersøgt forskellige muligheder og der er ikke  kommet positive tilbagemeldinger. 
 
Forslag om at lave et indlæg i bladet, om at opfordre til forslag om, hvad medlemmer kunne 
tænke sig at medlemsmøder 
skulle omhandle. 
 
 

Der arbejdes på at afholde et arrangement for folk med    Bernharder med og uden papir. 
Det bliver på Fyn til foråret. 
 

5. Forretningsorden fremover 

Eventuelle klager skal fremover foreligge på skrift. Er det ikke skriftelig så afvises det. 
 Man skal være opmærksom på, at man sidder 
 i DSBK`s bestyrelse og som sådan agere der efter. 

 
6.   Reklamer på hjemmesiden 

 Der skal tages kontakt til wemaster, så der kan laves et oplæg til hvordan det kan gøres 
 

7.   Udstillingsresultater på hjemmesiden m.m. 
De/ det må godt komme på hjemmesiden. 

 
8.  Næste møde 

 Mandag 23.9.2013. 
 



9.  Eventuelt 
Der henstilles til, at bestyrelsen møder op til fremtidige arrangementer. 

 
Køgebugt/ Sydsjælland invitation på hjemmesiden, da den er ”smuttet” i bladet. Dommer: 
Ole Staunskjær 
 
Sætning om at hvalpe under x antal mdr. ikke må med tages på udstillingsområdet. Bliver 
fjernet fra udstillingesregler. 
 
Knud skriver leder til næste gang. 

 


