
Bestyrelsesmøde i DSBK den 10/08 – 09. Kl. 19oo. Telefonmøde 

Deltagere: Kaj Klysner, Jesper Thode, Knud Olsen, Birgit Aaman, Lise Christensen. 

Referent: Lise Christensen 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referat fra forrige Bestyrelsesmøde 

--A: Mail fra medlem 

2: Bernharden DSBK’s klubblad 

3: DSBK’s Hjemmeside 

4: Pokaler, blandt andet hjemkaldelse fra Brønderslev Udst. 

5: Udstillinger.     ( planlægning og koordinering ) 

6: Opsamling fra sidste bestyrelses møde 

7: Avls og sundhedsudvalg 

8: Eventuelt 

9:  Næste møde 

 

Referat: 

1: Godkendelse af referat fra forrige Bestyrelsesmøde 

Godkendt. 

Lukket punkt – sekretær skriver til medlemmet. 

De personer der har lidt et tab ved at deres hvalpe har været taget væk fra hjemmesiden, vil få tilbud om 
følgende: 

Næste kuld halv pris på hvalpelisten. 

2. Bernharden: 

Der skal gerne sendes lidt mere til bladet….så redaktøren har noget at vælge imellem. 

Lise laver leder til oktober 2009 

Knud laver leder til december 2009 

3. DSBK´s hjemmeside 

Ændring af hjemmesiden: 



Besked til web-master om at links til de forskellige opdrættere skal prioriteres højt at få indsat.  Bestyrelsen 
er bekendt med at det er et meget stort stykke arbejde at skifte hjemmeside, og det vil tage tid. 

Retningslinjer for hvalpelisten/omplacering af hunde -  Jesper laver oplæg som sendes til web-master 
følgende blev drøftet: 

Hvalpe over 3 måneder kan komme på hvalpelisten 3 mdr. ad gangen for 50 kr. 

AA/HD på forældre dyr + indeks hvis muligt skal fremgå. 

Omplacering af hunde – fra kenneler…eller lign. Nu muligt at få på hjemmesiden til  50 kr. pr. 3. Md. 

Vedr. Top 10 - Kan man sætte oplysninger på hjemmesiden før det fremgår i Bernharden  ??– bestemt ja…. 

4. pokaler : 

Vi skal prøve at få styr på hvor pokalerne er. Besluttet som følger: 

Udstillingsgrupperne skal holde styr på hvor pokalerne er og udstillingsgruppen skal lave en pokal liste så 
man ved hvem der har fået tildelt pokal.  Udstillingsgruppen skal sende denne liste til udstillingsudvalget. 

Notits i bladet om at pokaler fra Brønderslev skal hjemkaldes….Knud Olsen laver en notits i bladet om at de 
skal sendes til Helle Parsberg. Pokaler kan tages med til Kerteminde udstillingen. 

5. Udstillinger.     ( planlægning og koordinering ) 

Knud Olsen opdaterer uddraget af udstillingsreglementet til bladet og oversigten over udstillinger i 2010. 

6. opsamling fra sidste bestyrelses møde 

Kaj har haft kontakt til konkurrencestyrelsen med hensyn til at sætte vejledende hvalpepris på 
hjemmesiden. Det er kun forbudt hvis vi skriver at prisen er præcis xx antal kr. Bestyrelsen afventer skriftlig 
besvarelse fra konkurrencestyrelsen inden vi beslutter videre m.h.t. offentliggørelse af vejledende 
hvalpepriser. 

Kaj har kontaktet juristen hos DKK  m.h.t. manglende underskrift på ”skrivelse” og afventer en 
tilbagemelding. 

7. avls og sundhedsudvalget. 

Knud og Kaj er begyndt at lave lidt omkring de etiske anbefalinger og vil komme med et oplæg hurtigst 
muligt til bestyrelsen omkring de etiske anbefalinger. 

Et spørgsmål fra DKK til alle klubber i Danmark ”Er vores hunde ok” ?? 

Med hensyn til forespørgsel fra DKK vil Knud udarbejde Statistik på hvor mange hunde der er fotograferet 
de sidste to – tre år for HD/AA og hvordan det ser ud + hvor mange der er mentaltestet. 

Hvad har været af skavanker i racen som vi ser det…… det skal bestyrelsesmedlemmerne fremsende til Kaj 
inden d. 01.09.2009. 

8. Evt.: 

Fra kassereren: 



Kassebeholdning – kr. 117.171,79 

Medlemmer  i alt 116 personer. 

Næste møde: 

Mandag d. 05. Oktober kl. 19,00 – telefonmøde. 

 

 

 

 

 

 

 


