
Referat af bestyrelsesmøde 17.09.2018 

Telefonmøde 

Tilstede: Lars, Mia, Lisbet, Monica, Gitte 

Fraværende: Linda 

1. Drøftelse af tema til fællesmøde i oktober. 

a. Vi drøftede kort tema og deltagere - Mia laver et oplæg som vi sender ud til deltagerne. 

 

2. Orientering om persondataforordningen fra bestyrelsen 

a. Monica & Mia gør arbejdet færdigt og får informationerne lagt på hjemmesiden 

 

3. Jubilæumsåret 

a. Mia orienterede om aktiviteter i forbindelse med jubilæumsåret. Vi vil opfordre 

fotograferne, som har været flittige med kameraet på de 2 klubarrangementer, til at sende 

billeder til Monica så de kan blive lagt ind under fanen ”Jubilæum 2018” på hjemmesiden 

 

4. Evaluering af hvalpepakker. 

a. Vi drøftede de elektroniske hvalpepakker og besluttede at slette gavekort til hvalpetræning 

og bibeholde de to andre gavekort. Vi går i tænkeboks og overvejer om der kan være et nyt 

tilbud. Monica tjekker sammen med Lisbet priser på tilmelding til baby-/hvalpeudstilling, så 

de rigtige priser kommer på.  

 

5. Træningspladser - beløb fra nedlagte træningspladser i Århus/Nordsjælland 

a. DBSK har en pulje penge fra nedlagte træningspladser, som vi mener skal i omløb ude hos 

medlemmerne. Vi vil derfor opfordre træningspladserne til at søge midler til et 

ekstraordinært arrangement på træningspladsen. Vi vil støtte gode ideer som fx skaber nye 

aktiviteter rundt om i landet. Gitte laver et opslag som kan komme i BB og på 

hjemmeside/Facebook, hvor vi opfordrer træningspladserne til at sende en ansøgning til 

bestyrelsen om tilskud fra klubben. 

 

6. Retningslinjer for DBSK bilagshåndtering, dankort og kontant udlæg/tilgodehavende 

a. Vi har godkendt retningslinjerne. Monica sørger for de kommer på hjemmesiden. 

  

7. Eventuelt 

a. Mia har mødtes med Werner Bartsch og har fået overdraget regnskabet. Mia og Lisbet 

mødes og gennemgår alle mapper så evt. forældede bilag mv. kan blive kasseret. 

 

b. Forslag fra Tine om bannerkampagne drøftet - Gitte skriver til Tine og aftaler nærmere. 

 

 




