
Bestyrelsesmøde d. 23.4. 2017 

Deltagere: Bent Brohus Christiansen, Peter Lysholm Jensen , Regnar Pedersen, Jesper Thode og 

Bodil Olsen(ref.) 

 

Dagsorden 

1. Opfølgning på referat: 

 Forespørgsel hos DKK ang. ændringer på hvalpeportal. Svar ikke modtaget endnu. 

2. Meddelelser fra formanden: 

 Beretninger fra udvalgene på GF, vil fremover blive offentliggjort på hjemmesiden.    

Orientering om hvad klubben kan tilbyde nye medlemmer, vil ligeledes blive lagt op.  

3. Gensidig orientering: 

Tilbud fra Per Bay, om at holde foredrag i Dommerforeningen på et af deres seminarer om     

racen hvis det er muligt, hvad bestyrelsen synes er et flot initiativ. Bent tager kontakt til 

DKK.  

4. Økonomi ved kassereren: 

Antal medlemmer p.t.: 103 – kassebeholdning: 137.423 kr. 

5. Avls og sundhedsudvalg:  

Kommende udvalg består af følgende personer: Susanne Adelheid Petersen, Bodil Olsen, 

Ane Christiansen og Regnar Pedersen. Yderligere en person vil blive forespurgt om 

deltagelse. Der er mange interessante emner at tage fat på i udvalget, såsom 

mavedrejninger, epilepsi m.m. Forslag til hjemmesiden vedr. avl og stambøger sendes til 

udvalget for endelig behandling og udtalelse. 

6. Dogbase: 

 Ane sender HQ og resultater til hj.side og blad. 

7. Nyt fra udstillingsudvalg: 

Søgt om indkøb af duplexprinter til at lave kataloger på, samt Officepakke. Er bevilliget. 

Ny målestok, som fremover udelukkende skal ligge i båndkasse - indkøbes af Bent. 

Dommer i Jejsing bliver Bjarke Sabroe. 

8. Bernharden: 

Der arbejdes på at finde ny redaktør. 

9. Lederen til næste nummer af Bernharden: 

  Peter skriver den 

             10. Hjemmesiden orientering: 

Bente indsendt forslag om bl.a., at alt bliver gratis på hvalpelisten. Dette vedtages, da det 

forhåbentlig kan resultere i større aktivitet. Ane skriver noget om Dogbase, HQ og WUSB. 

Gamle referater udover 5 år fjernes. Kopi tages af disse til arkiv m.m. Kontaktperson til 

webmaster bliver Bent. Regnar indkøber USB nøgle til dette formål, samt som digital 

protokol. 

11.  Facebook orientering: 

 Hundens dag og øvrige kommende arrangementer publiceres på FB siderne. 



 

           12.  Indmeldelsesgebyr sløjfes: 

        Efter opfordring fra GF forsamlingen sløjfes indmeldelsesgebyr fremover. 

 

           13.    Gratis rubrikannoncer i Bernharden og på hjemmesiden: 

       Annoncer i bladet betales som nu, men vil være gratis på hjemmesiden. 

 

14.  Fremtidige aktiviteter: 

Peter bliver kontaktperson for alle medlemmer, som er interesseret i at lave                                                                                        

div. former for arrangementer. Bestyrelsen støtter meget gerne disse aktiviteter med 

hjælp og råd, samt sponsorering. Der arbejdes på et medlemsmøde til efteråret med et 

tema. Jesper bestiller standplads til Hesten og Hundens dag i Roskilde. Henvendelse fra 

Slagelse kommune angående specifik repræsentation af vores race på Dyrenes dag i 

festugen. Jesper undersøger nærmere. 

15.  WUSB 2017: 

Der sendes forslag til det kommende delegeretmøde vedrørende max. tidsgrænse for 

udsendelse af referater. 

16.  Næste møde: 18.06.2017 Kl. 19.00  

17.  Evt. 

Interessen for diplomerne til Top Ti placerede hunde er åbenbart faldet drastisk de 

senere år, så fremover vil der på Vejleudstillingen kun blive udleveret diplomer til nr. 1 i 

de respektive kategorier. Vil øvrige placerede hunde have et diplom, skal man henvende 

sig hos formanden.     

 

 

  

 

 

  

 

                                            

  

     

 

               



 

  

 


