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Konstituering af bestyrelse 
 
Enig bestyrelse godkender følgende konstituering: 
 
Formand: Kaj Klysner 
Næstformand: Jesper Thode 
Kasserer: Birgit Åman 
Sekretær: Lise Christensen 
Medlem: Susanne Petersen. 
 
Susanne tilbyder at hun fremover kan sende blade ud…. 
Kommende blad udsendes af Jesper…. 
 
  
DSBK's generalforsamlingen 2009 
Krav om samme avlsrestriktion når hvalpe er på hvalpelisten, det besluttes at avls- og sundhedsudvalg får 
det til nærmere diskussion. 
Æresmedlem / kontingentfri medlemskab: 
Birgit Åman oplyser DKK jævnlig spørger dommerne om de ønsker Sankt Bernhard bladet tilsendt….og hvis 
de ønsker det kan de få bladet gratis tilsendt. 
Ingen gratis medlemskaber til dommerne – det er der enighed om i bestyrelsen. Hvis de ønsker bladet kan 
de henvende sig til kasseren. 
Krav om opdrætteruddannelse indenfor 1. År hvis man ønsker medlemskab i avls- og 
sundhedsudvalget…. 
 
  
Angående DSBK’s logo på facebook 
 Bestyrelsen tager til orientering at Lise-Lotte har tilrettet face-book siden efter vores henvendelse. 
Bestyrelsen godkender at Lise-Lotte på face-book siden reklamerer for klubben via link til klubbens 
hjemmeside. 
 
 



udstillinger 
Udstilling: (Brønderslev udstillingen) Nu Vestjylland 
Lis Dall står for Vorbasse udstillingen og får hjælp fra udstillingsudvalget  m.fl. 
udstillingen i forbindelse med DKK's verdensudstilling (modsat dag) 
Lise har fået udstillingen godkendt hos DKK. 
 
Ajourføring af udstillingsreglerne. Udstillingsbestemmelser. 
Udstillingsbestemmelserne er lavet lidt om, de skal ajourføres til bladet, reglerne studeres på næste møde, 
og ændringer tilsendes bladet og udstillingsudvalget v/Knud og Grethe.. 
Top 10 
Hvem skal lave listen og ajour-føre den ??? 
Kaj vil godt påtage sig opgaven. 
Nogle pokaler til årets hund er givet på baggrund af årets point hund for ALLE udstillinger. Og når top-10 
forandres må pokalerne trækkes hjem. 
Der skal derfor købes nye pokaler……. 
 
Slip på vore egne udstillinger som på Tyske udstillinger med oplysninger til indexet 
Knud har lavet den og den er både på tysk og dansk. 
Kommer til at gælde fra Vejle. 
 Den bliver lavet i to eksemplarer – klubben får den originale og udstilleren får en kopi. 
Det kunne være godt at der kom et stykke i bladet om årsag til at klip benyttes og hvad hensigten er. 
God idé at dommerne informeres samtidig med de inviteres om dette ønske i klubben. 
Klubcertifikat  
Knud har lavet certifikat og det bliver sådan at hunden får et certifikat pr. klub-cert.  og det bliver 
hundeejerens ansvar at indsende alle 4 til formanden som derefter få udfærdiget klub-championat-diplom og 
sender  til ejeren. 
 
Etablering af opdrættermøder 
 Opdrættermøde skal hurtigst muligt iværksættes. Jesper arbejder med at finde et egnet sted. 
 
Etiske regler (tilføjelser) 
  
Vejledende hvalpepris 
 Bestyrelsen v/ Susanne vil spørger opdrætterne om hvad de forestiller sig er vejledende pris. 
 
Udvalg 
Udstillingsudvalg + udstillingsgrupper fungere fint. 

- Tilmeldinger virker tilfredsstillende. 
Top ti listen overgår til Kaj Klysner. 
Hvalpelisten fungerer også fint. 
Bladet kører godt 
Web-master kører godt. 
Aktivitetsudvalget kører godt. 
Avls- og sundhedsudvalget kører ikke 
 
Evt.:  
Generel drøftelse. 
Næste møde d. 25.04.2009 hos Susanne Petersen kl. 11,00. 
 
 


