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Referat: 
 
Dato:  1/7 – 2019 
Tidspunkt:  18.30 – 20.30 
Sted:  Telefonmøde  

Tilstede: Anna, Birgit, Gitte, Helle, Mia og Monica.  

Afbud fra: Tenna 
 
1. Kørselsgodtgørelse 
Bestyrelsen har som pålagt af den ekstraordinære GF behandlet punktet om tilbagebetaling af 
uberettiget udbetalt fx kørselsopgørelse i 2018. Beløbet svarer til ca. 30.000 kr. 
 
Formanden udarbejder et udkast med tilbagebetalingskrav og dokumentation i form af bilag i 
løbet af juli 2019. 
 
2. UU sammensætning 

 Der er pt én kandidat til UU, samt bestyrelsens repræsentant. 
 Fem medlemmer har tilbudt deres hjælp i opstartsfasen af det nye UU.  
 Ét medlem vil gerne hjælpe på udstillingen i Års.  

 
Annoncering efter UU-medlemmer på FB og hjemmeside (formand). 
 
3. Generelt ift. UU: 
Kasseren har modtaget kassebeholdning fra UU, der blev optalt i samarbejde med UU og 
revisor på den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Der er lavet aftaler med dommerne for klubudstillinger i 2019 og 2020, men der mangler 
hotel, transport, forplejning mv.. Dommeraftaler scannes ind og uploades til Trello (formand). 
 
Der er lavet aftale med ringpersonale for klubudstillinger i 2019.  
 
Næstformand har fået rossetter, termokander, computer, lamineringsmaskine af UU. 
OBS rosetter skal bestilles til flere udstillinger af gangen.  
 
Kasseren har en oversigt over præmiebeholdningen. 
 
Der skal udpeges UU medlemmer / personer, der er ansvarig for: 

 dommer og ringpersonale – (transport og forplejning)  
 rosetter – bestyrelsen   
 tilmeldinger (hundeweb)  
 finde dommere – bestyrelsen sammen med UU 
 udstillingslokaliteter – bestyrelsen sammen med UU 
 PM  
 hjemmeside 
 hitlister 

 
Forslag om dobbeltudstilling i Års og Klubudstilling på Bornholm. 
Mulighed for online katalog skal undersøges (bestyrelsen). 
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Obs på halleje og afsøgning af nye udstillingslokaliteter 
 
Dommeraftaler skal ses igennem og transport skal korrigeres (Formand). Dommer fra 
Australien aflyses pga. økonomi.    
 
Der skal udarbejdes en oversigt over arbejdsopgaver for alle klubudstillinger i hhv. 2019 og 
2020. Der tages udgangspunkt i dokument på Trello. 
 
Kommende klubudstillinger: 

 Store hestedag, Roskilde den 8/9 – 2019 dommer fra Sverige 
 Slagelse den 21/9 – 2019 dommer fra Sverige  
 Års den 10/10 – 2019 – dommer – fly Oslo – Ålborg, undersøges 
 Strib den 16/11 – 2019 – Formand skriver til dommer og anmoder om ændring af 

ankomst fra Kastrup til Billund 
 Nyborg 18-19/1 – 2020 – dansk og svensk dommer 

 
Næstformand tjekker op på, om der er rosetter nok til Store Hestedag og får et overblik over 
beholdningen. Helle bestiller rosetter til resten af året. 
 
Overdragelsesmøde det gamle UU og bestyrelsen overvejes når nye medlemmer er fundet. 
  
Boxen, Odense – kassereren og formanden tager ud i boksen i denne uge. 
 
Mail til det gamle UU med efterlysning af skabeloner – PM, klub championat og excel-ark til 
rosset bestilling (sekretær). 
 
Der er oprettet et "DSBK UU" Trello-board til UU dokumenter. 
 
3. Opgavefordeling ifm. Store Hestedag 8. sept. 2019 i Roskilde 
Personer, der er ansvarig for: 

 dommerforplejning - dommer kommer selv kørende og skal ikke overnatte 
 ringpersonale – er bestilt. Helle spørger det gamle UU om detaljer vedr. dette. 
 rosetter – Helle bestiller 
 tilmeldinger (hundeweb) – bestyrelsen 
 PM – skabelon mangler 

 
Udstillingen skal arrangeres i samarbejde med det nye UU. 
 
4. Feedback på indlæg til Berner Bladet  
Formand retter og sender retur til sekretær. 
 
5. Retningslinjer til godkendelse og kommentering - mail fra den 19/6. 
Er godkendte. 
 
6. Eventuelt  
Webmaster har lavet regnskabsside på hjemmesiden. 
 


