
 
Nyt fra bestyrelsen 

 
 
Bestyrelsesmøde den 23.08.2016 på Skype. 
 

Deltagere: Bent Brohus Christiansen, Kaj Klysner, Betina Johansen, Lise-

Lotte Sønderskov og Anja Haahr. 

Afbud:  

Referent: Anja Haahr. 

 

Dagsorden – referat med kursiv 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Kaj er ordstyrer. 

 

2. Valg af referent. 

Anja er referent. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

4. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem. 

Kaj fortæller, at Liselotte Blom har valgt, at træde uf af bestyrelsen, 

af private årsager. 1.suppleant  Anja Haahr er indkaldt. 

 

5. Konstituering af bestyrelsen: 

Anja Haahr overtager Liselotte Bloms post, som sekretær. 

 

6. Opfølgning af referat 02.06.16 og 01.07.16 (5,1 d. 02.06) svar fra 

DKK. (5,2) Bannere (5,7 )  Mobilt bredbånd. 

 

Bestyrelsen har modtaget flg. svar fra DKK. 
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Kære Kaj Klysner 

  
DKK’s Sundhedsudvalg har nu behandlet den fremsendte 
henvendelse fra DSBK. SU og DKK’s bestyrelse kan ikke 
imødekomme ønsket om at indføre en begrænsning på 2 kuld om 
året som forudsætning for at afkommet kan få Basis Plus stambog. 
Så længe hanhundene opfylder stambogsføringsreglerne og DKK’s 
etiske anbefalinger vedrørende matadoravl (hvor grænsen pt er på 
17 hvalpe), er det opdrætternes ansvar. 

 
 

Venlig hilsen/Kind regards, 
DANSK KENNEL KLUB 
 
Helle Friis Proschowsky 
 
Specialkonsulent, dyrlæge,phd, sekretær for DKK's sundhedsudvalg 
Direkte telefon:+45 56 18 81 35 

 Dansk Kennel Klub 

 
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand 
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155 • Fax +455618 8191 
http://www.dkk.dk • post@dkk.dk 

 

 Betina ligger svaret på Facebook. 

 

Nye klub banner er indkøbt. De ligger p.t. hos Betina, da de skal 

bruges i Saltum. 

Der er indkøbt mobilt bredbånd til udstillingscomputeren. Ligger hos 

Betina. 

 

 

 

7. Gensidig orientering. 

Klubbens arkiv ligger p.t ved Jesper Thode. Der skal ryddes op i 

arkivet. Kaj og Jesper laver en liste over arkivet. Arkivet består 

fortrinsvis af gamle billeder. 

Jesper undersøger, om det kan ligges ind på Statsarkivet. 

 

 

http://www.dkk.dk/
mailto:post@dkk.dk
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Kaj giver Jesper besked om, at ligge hvalpelisten på Facebook. 

Den vil blive opdateret cirka en gang om måneden.  

 

8. Økonomi ved Kassereren. 

Økonomien ser pæn ud i forhold til budget. 

 

Hvis en hvalpekøber indmelder hele husstanden, skal der ikke 

betales indmeldelses gebyr for husstanden resten af 2016. 

 

9. Udvalg: 

9.1 Avls & sunhedsudvalget: 

Lise-Lotte informerede om, at Betina Carlsen og Bente Bie har sagt 

ja til at træde ind i avls & sundhedsudvalget. 

Der vil blive indkaldt til møde hurtigst muligt. 

 

9.2 Udstillingsudvalget: 

Betina og Lise-Lotte informerede om, at Saltum udstillingen klapper 

og køre. 

Der er tilmeldt 50 voksne og 5 børn til spisningen i Loen lørdag aften. 

 

Betina kontakter alle udstillingsgrupper, for at få datoer for 

udstillinger i 2017. 

 

9.3 Aktivitetsudvalget: 

Der mangler to medlemmer på Sjælland og et medlem på Fyn. 

Anja kontakter aktivitetsudvalget for kommende arrangementer og 

dato.  

 

10. Bernharden: 

Kaj har ikke læst korrektur på det sidste blad, hvorfor der har 

indsneget sig et par fejl. Kaj beklager meget. 

Pga ændringer i bladudgivelsen og dermed også deadline, er 

Vordingborg udstillingen, ved en fejl, ikke annonceret i dette blad og 

bliver derfor sat på Facebook og hjemmesiden. 
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Medlemmerne skal huske, at indsende resultater til bladets ”Hunde i 

fokus”. Dette gælder også resultater opnået på DKK og i udlandet. 

 

Vi skal have nogle flere hverdagsoplevelser/indlæg i bladet. 

Er der ikke nogen medlemmer, som oplever noget i hverdagen, med 

deres hunde, som de vil dele med læserne?? 

Oplevelser fra udstillinger, mentalbeskrivelse osv osv. 

 

11. Hjemmesiden. 

Kaj er bestyrelsens kontaktperson til hjemmesiden. 

Der sker ikke det store på hjemmesiden. Der kommer ikke rigtig input 

ind til web-master. Vi skal alle være lidt bedre, til at komme med 

input. 

 

12. Dogbase. 
Lise-lotte er ved at have styr på Dogbase. 
De næste resultater skal ligges ind til november.  

 

13. WUSB. 

Carl Otto Mastrup er valgt som WUSB dommer i 2017. 

 

14. Lederen til næste nummer af Bernharden 

Anja skriver lederen. 

 

15. Næste møde. 

Skype møde søndag 16 oktober kl 20.15 

 

16. Eventuelt. 

Betina spørger, om hun må takke Saltum udstillingens sponsorer på 

Facebook, da kataloget var printet, da de sidste sponsorer kom. 

Hvilket bestyrelsen siger ja til. 

 

Deadline til næste blad, står oplyst til d. 25 november 2016. 

Dette er en fejl. Den rigtige deadline er 25 oktober 2016. 
 


