
Bestyrelsesmøde i DSBK.  Den 30/06 09. KL. 19.00 (Telefonmøde) 

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

Referent: Lise Christensen 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af forrige bestyrelsesreferat 

2: Post 

3: Dommerelev for Sankt Bernhards hund 

4: Hvalpepris ???. 

5:  Udstillinger herunder top ti 

6:  Udvalg under DSBK 

7:  Avl og sundhedsudvalg 

     Nedsættelse af udvalg 

     Brev fra medlem 

8:  Problematikken omkring etiske regler 

9:  Etik hvad er det 

      Etik i DSBK 

10: Brev fra medlem 

11: Brev Fra medlem 

12: Eventuelt 

13: Næste møde  

 

Referat: 

Kaj Klysner byder velkommen til mødet og håber vi får et godt møde. 

1:  Godkendelse af forrige bestyrelsesreferat 

godkendt. 

2:  Post 

 Det kongelige bibliotek skal have bladet direkte fra trykkeren – det siger loven.   Jesper 
tager kontakt til trykkeren desangående. 



 Brev fra DKK om at det kun er Marie Petersen der ønsker bladet, Wiegården ønsker bladet, 
og 2 sendes til Parkvej – Jesper tager dette til orientering. 

 Brev fra Hanne Madsen vedr. LP-lydighed. 

 Ang. Raceparade i tivoli d. 13.09.2009 – hvis nogen ønsker at repræsentere racen med sin 
Sankt Bernhards hund skal man melde til Kaj Klysner – inden d. 7. Juli 2009 –Lise kontakter 
Lise-Lotte – med denne info til hjemmesiden. 

 Modtaget rettelsesblad vedr.  uddannelse af eksteriørdommere. 

 Kommet svar fra DKK´s jurist angående spørgsmål vedr. stemmeberettiget på 
generalforsamling.  DKK godkender DSKB`s hidtidige fremgangsmåde som følger gældende 
regler. Kaj Klysner vil sætte et indlæg i bladet vedr. reglerne for hvornår man er 
stemmeberettiget på generalforsamling. 

 Brev fra medlem der ønsker at udtræde af klubben af personlige årsager. 

 Brev fra Vibeke Knudsen, DKK. Vedr. forbud for udstilling  af hale- og ørekuperede. 

 Brev fra DKK vedr. udfyldelse af de blå bilag. 

 

3:  Dommerelev for  Sankt Bernhards hund 

Marie Pedersen vil gerne gå elev på Sankt Bernhards hunde. Godkendes. 

4:  Hvalpepris ??? 

Kaj Klysner vil spørge i konkurrencestyrrelsen hvad reglerne er i forhold til info på klubbens 
hjemmeside omkring hvalpepriser. 

5:  Udstillinger herunder top ti 

Kritikker fra udstillingerne sendes til Kaj Klysner til brug for Top-Ti – Knud Olsen sørger for dette. 

6:  Udvalg under DSBK 

Udstillingsudvalg 

Aktivitetsudvalg 

Avl- og sundhedsudvalg 

- Der findes derudover funktioner: 
Web-master 
Redaktør 
Top-Ti 
Dogbase 
Tilmelding til udstillinger. 

7:  Avl og sundhedsudvalg 

     Nedsættelse af udvalg 



Kaj Klysner og Knud Olsen er første medlemmer af udvalget. De vil snarest fremsende forslag 
omkring udvalgets øvrige sammensætning til samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse skal 
godkende sammensætningen inden udvalget endeligt nedsættes. 

     8: Problematikken omkring etiske regler 

De Etiske regler for avl sendes tilbage til avls og sundhedsudvalget til gennemarbejdelse. 

Der bør skelnes til hvordan andre klubber laver deres egne etiske regler. 

Kaj Klysner tager kontakt til DKK´s jurist i forhold til skrivelserne og manglende underskrift. 

9:  Etik hvad er det 

      Etik i DSBK 

10: Brev fra medlem  

Orientering – medlemmet orienteres mundtligt omkring rette sted til indgivelse af ansøgning. 

11: Brev Fra medlem. 

Knud Olsen laver oplæg – Kaj Klysner sender det ud. 

12: Eventuelt 

Kassereren oplyser: 

Beløb total kr. 113.085,29 

Medlemsantal d.d. ialt 113 

Regnskab for Mørkøv: 

Der er et overskud på ca. 2.200,00 når alle udgifter er betalt. 

Er der flere ex. dyreklinikker blandt andet der ønsker Sankt Bernhard bladet tilsendt –  forslag 
fremsendes til Jesper Thode. 

13: Næste møde  

Mandag d. 10.08.2009 kl. 19,00. 

 


