
Bestyrelsesmøde den 27. september 2011 - Skypemøde 

 
Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Birgit Åman, Connie Johansen og Vibeke Kvist. 
Referent: Vibeke Kvist 
 
Dagsorden – Referat med kursiv: 
 
1. Medlemsmøde 

Der vil blive afholdt medlemsmøde d. 26. november 2011, kl. 11.00 i Korsør medborgerhus. 

 

Klubben er vært for kaffe, the og en ostemad. 

 

Det ligger ikke helt fast endnu, men vi prøver at få Lise Lindegaard Andersen til at komme. 

Hun har før holdt et foredrag om Pack Bonding metoden, som var helt forrygende, men som meget få 

medlemmer fik glæde af, så vi prøver igen. 

 

Der påtænkes at holde WUSB møde i forbindelse med medlemsmødet. 

 

2. Etablering af et stofudvalg til Bernharden 

Bestyrelsen efterlyser medlemmer, der vil være behjælpelig med at finde stof til Bernharden. Det er 

tidskrævende at få bladet op at stå, så hvis nogen har lyst til at finde artikler på nettet, fra andre blade 

eller magasiner som kan bruges i Bernharden så kontakt gerne bestyrelsen eller bladansvarlig. 

 

3. Fremtidige møder/suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen har kontaktet DKK, omkring emnet. 

DKK oplyser at det er bestyrelsen, der skal afgøre det. 

 

Det er ifølge vedtægter for klubben tilladt, men ikke kutyme i DSBK. 

Skal der ændres på det kan det tages op på den kommende generalforsamling. 

 

 

 

4.  Nyhedsbrev fra klubben 

Der er ikke den store tilbagemelding på det, men bestyrelsen ser nye muligheder i nyhedsbrevet. Så vi 

prøver at starte det op. 

 

5.  Regnskab 

Der er pt. 96 medlemmer. 

Kassebeholdning ca. 134.000 kr. 

Der kommer annonce i bladet angående kontingentpriser for 2012. De er uændrede. 

 

6.  WUSB planlægning/deadline 

Styregruppen af WUSB bliver indtil videre bestyrelsen. 

 

Dem der har et ansvars område kan sagtens have flere til at hjælpe sig, men det er ansvarshavende for 

området der melder tilbage til bestyrelsen, for godkendelse af projektet. 

 

Der laves en lille folder indeholdende priser for annoncering i kataloget og sponsorater.Priser vil være: 

1/1 side, 450,- ½ side, 225,- ¼ side, 125,- 

 

Sponsorater til præmier, pokaler osv. vil koste 180,- og man vil så få navn i katalog også. 



 

Det aftales, at der hurtigst muligt fås skriftlig accept fra ringpersonalet. 

 

Deadline for udkast til WUSB webside vil blive d. 1. januar 2012. Kaj tager kontakt til Lise-Lotte og Bent. 

 

Alle ansvarsområder vil blive lagt på hjemmesiden, sammen med dem der har sagt ja til at stå for 

området. Her kan man også melde sig til, hvis man vil give en hånd med.  På hjemmesiden vil der også 

være div. referater af afholdte WUSB-møder. 

 


