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1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Godkendt…og følgende opfølgning fra referatet: 

 
- Grethe Rasmussen og Knud Olsen er spurgt om de vil være interesseret i at 

overtage udstillingsudvalget – de har sagt ja til dette.  

- Hvor langt er vi kommet med at få undersøgt hvor pokalerne er. Betina 
Johansen er i gang med at finde frem til pokalerne. 

For at sikre at pokalerne registreres foreslår Susanne Petersen at bruge 
Dortes Thodes plan, dette forslag videregives til udstillingsudvalget. 

- Top 10 listen, reglerne omkring udstilling ændres igen, det betyder at de 

gamle regler nærmes.  
Jesper Thode foreslår at der laves et indlæg til Bernharden omkring 

forskellige muligheder for forandring af Top 10 listen – og indlægget kan 
være oplæg til en diskussion på generalforsamlingen. 
Eksempelvis at indlægget skal indeholder fordele og ulemper ved forskellige 

modeller – indlægget skal lægge op til inspiration og debat – medlemmernes 
tanker kan sendes til bestyrelsen. 

 
2:: DKKs fremgangsmåde ved HD fotografering 
På medlemsmøde kom det frem at DKK skulle have pålagt dyrlæge ikke at sige noget 

om hvad de ser på røntgen billederne af hofterne på hunden. Kaj Klysner har spurgt 
DKK og DKK oplyser at det ikke er korrekt at dyrlægerne har fået pålæg om ikke at 

sige noget. Dyrlæger er blevet bedt om, at hvis de kommer med en udtalelse til 
ejeren, skal dyrlægen da skrive på rekvisitionen hvilken udtalelse dyrlægen er 
kommet med. 

Det fremgår i øvrigt af rekvisitionen hvad fremgangsmåden er. 



  
3: Medlemsmøde generelt 

 Kaj vurderer at det var et godt medlemsmøde. Og hvordan får vi gjort folk 
opmærksom på at de er gået glip af noget – vi går i tænkeboks. 
 

4: Dommerønsker til DKKs udstillinger i 2011 
De skal indsendes senest fredag d. 30. Januar til DKK – dommerforslag sendes til 

udstillingsudvalg til videre behandling. 
  
5: Udstillings program 2012 

Modtaget program fra DKK over udstillinger.  
 

6: Hjælpere til verdensudstillingen i 2010 
Nærmere herom senere – Kaj Klysner indhenter yderligere oplysninger. 
  

7: Formandsmøde i DKK 
 Formanden for Dansk Sankt Bernhard Klubbens deltager. 

 
8: Skuer ??? i fremtiden ??? 
Der er ingen skuer i Dansk Sankt Bernhard Klub i 2009 som det ser ud lige nu.  

Stor tak til arrangørerne af skuerne – de har gjort et stort arbejde. 
Nye tiltag som hvalpe-træf og beauty-school forventes at fortsættes. 

 
9: Næstved udstillingen 
Orientering fra Kaj Klysner.  Der arbejdes videre med at få styr på udstillingen. 

10: PC = Klubsystemet 
Knud Olsen vil prøve at koordinere brug af PC på vores egne klubudstillinger med 

DKK’s klubsystem. 
 

11: Opdrætter etik ????? 
Sagen drøftes. 
 

12. Kan bestyrelsen fastsætte vejledende priser på hvalpe… 
Forslag fra et medlem omkring denne mulighed. 

Betina vil videresende forslaget til avls og sundhedsudvalg – Vest. 
 
13. nyt fra kasseren: 

Bank+giro beholdning: kr. 125.706,00 
Aconto beløb                kr.    2.900,00 

Medlemmer 135  
 
14: evt. 

Intet 
 

15:Næste møde: 
Aftales senere. 
 

 


