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Referat:   
 

Dato:  4/12 – 2021  
Tidspunkt:  13.00 – 18.00 
Sted:  Ebeltoftvej 27, 8410 Rønde 
Tilstede: Anna, Lars, Erling, Rachelle og Werner. Else-Marie som 

bogholder. 
Afbud fra:  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9/11-2021:  
Godkendt og sendt til webmaster til offentliggørelse på hjemmesiden. 
 

3. Meddelelser:  
15 nye medlemmer efter Black-friday kampagne. 
 

4. Generalforsamling 2022: 
 Indkaldelse til den ordinær generalforsamling offentliggøres i Berner Bladet 

december 2021.  
 Næstformand kontakter de forsalgsstillere, hvis forslag ikke blev behandlet på 

den ordinær generalforsamling 2020, mhp. at forslagsstillerne skal fremsende 
forslagene på ny til den ordinær generalforsamling 2022. 

 Sekretæren meddelte, at hun stopper i bestyrelsen til den ordinær 
generalforsamling 2022, da hun skal skrive speciale og har mange opgaver ifm 
UU. 
 

5. UU: 
 Udstillingskalender 2022: 

- UU arrangerer en klubudstilling i samarbejde med ASU den 30/4-2022 og 
foredrag den 1/5-2022 i Erritsø Hallen ved Fredericia. Dommer og 
foredragsholder er Rugula Bürgi fra Schweitz. 

- Bornholm 2022: DKK har meddelt klubben, at Bornholm bliver en tredags 
udstilling, derfor afholder klubben ikke en klubudstilling på Bornholm i 
2022 efter indstilling fra UU. 

- Aars: Kreds 7 har tilbudt klubben at afholde en klubudstilling i Aars den 
15 eller 16/10-2022. UU har behandlet forespørgslen fra Aars og 
indstiller, at klubben ikke afholder en klubudstilling i Aars, da der er en 2 
dages klubudstilling i Frederiks ugen efter. 

- Juleudstilling 2022: UU arbejder på, at Juleudstillingen kan afholdes i Strib. 
  

 Hitlistefejring 2022: 
Formanden orienterede om Hitliste-gruppemødet.  
Hitliste-gruppen er ved at finde erindringsgaver til hitlistehundene og 
opdrætterne, samt bestille en roset til nr. 1, 2, og 3 på hitlisterne. 
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 UU undersøger hvad en ny computer koster. Kontakter kasserer, når model 
og pris er fundet. 
 

6. Økonomi pr den 31/10-2021: 
 Der er omsat for ca. 428 t.kr, hvilket er 12 t.kr mindre end sidste år. 
 Der er et overskud på ca. 99 t.kr. 
 Regnskabet er ajourført fra 2016 til dd, periodiseret rigtigt og sat rigtigt op. 
 Klubben har likvide midler for ca. 511 t.kr. 

 
7. Hvalpepakker: 

 Opfølgning fra mødet den 9/11-2021: Kan hvalpepakkerne opdateres / gøres 
mere attraktive?  
Werner informerede om de tanker / ideer der er gjort.  

 Muligheden undersøges om folder om DBSK kan sendes til DKK, som kan sende 
den sammen med deres øvrige materiale. 
 

8. Dato for næste møde: 
Videomøde den 13/1-2022 kl 19. 
 

9. Eventuelt:  
Gåturene genoptages. Hver medlem af bestyrelsen arrangerer min. én gåtur i 1. kv. 
2022.  Klubben søger medlemmer, som gerne vil arrangere en gåtur i deres 
lokalområde. Webmaster kontaktes mhp. annoncere gåturen på hjemmesiden og 
Facebook. Husk, at tage billeder til Berner Bladet. 
 
Boxit oprydningstur planlægges i december eller januar.  
 

 


