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Referat: 
 

Dato:  7/7 – 2022 
Tidspunkt:  19.00 – 21.20 
Sted:  Online 
Tilstede: Anna, Erling, Irma, Per & Miriam 

Afbud fra: Mette 
 

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 8/6-2022 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
 

2. Medlemshenvendelse  
Bestyrelsen har fået en henvendelse om tilskud til et partytelt på 6x12 meter til 7.299 kr. 
inkl. 25% moms. Bestyrelsen har behandlet henvendelsen og givet afslag dels pga. 
Klubbens nuværende økonomiske situation og dels pga. Klubben har et partytelt i Boxit 
i Odense, som kan lånes ifm. arrangementer i Klubben.  
Bestyrelsen har aftalt at lave en liste over Klubbens inventar, som kan lånes ifm. 
arrangementer i Klubben.  
 

3. Uddannelse 
På bestyrelsesmødet den 8/6-2022 blev bestyrelsen enige om at udarbejdet en aftale 
/kontrakt, som det enkelte medlem skal underskrive før Klubben betaler for en 
uddannelse eller et kursus. 
Næstformanden har opgaven med at udarbejde et udkast, hvori der jf. 
Forretningsordenen indskrives, at kursusgebyret refunderes ved uddannelses/kursets 
afslutning eller når uddannelsen/kurset er bestået. 

 
4. Retningslinjer & samarbejdsaftaler 

Bestyrelsen aftalte, at alle samarbejdsaftaler og retningslinjer skal godkendes eller 
dagsordensættes på næste udvalgsmøde efter de er blevet opdateret. Hvert medlem har 
ansvar for at følge op hos de forskellige udvalg. 

 
5. Opsamling generalforsamlingen 

Forslag 2 – Mere fair kåring af LP hunde.  
Bestyrelsen aftalte, at høre gruppen hvordan arbejdet skrider frem. 

 
Forslag 6 – Klubbens vedtægter 
Der har ikke været kontakt eller dialog med DKK Lovudvalg omkring DBSK vedtægter 
og/eller om der er paragraffer, der med fordel kan revideres. 
Bestyrelsen nedsætter dd. en arbejdsgruppe bestående af: 

 Monica Ø. Rasmussen 
 Karin Nielsen 
 Erling Kolding-Jacobsen 
 Per Randløv 

 
og som har til formål, at: 
 gå i dialog med DKKs Lovudvalg mhp. afsøge om der er paragraffer i DBSKs 

vedtægter, der med fordel kan revideres 
 kigge alle paragraffer i DBSKs vedtægter igennem 
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 undersøge hvilke paragraffer i DBSKs vedtægter er vedtaget på Klubbens ordinære 
og ekstraordinære generalforsamlinger, og godkendt af DKK i løbet af de sidste år 

 tage udgangspunkt i DKKs skeletlove 
 præsentere et forslag til ændring/er af DBSKs vedtægter for bestyrelsen, som skal 

godkende forslaget, inden det fremsendes til afstemning en ordinær 
generalforsamling i DBSK.   

Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen. 
 

6. Berner Bladet 
Kassereren har undersøgt priser på tryk af Berner Bladet, og fundet et trykkeri hvor 
Klubben kan få trykt Berner Bladet til cirka det halve af hvad Klubben betaler til 
nuværende trykkeri.  
 
Bestyrelsen aftalte, at kassereren indkalder trykkeriet og redaktøren for Berner Bladet 
til et videomøde hvor de sidste detaljer vedr. layout og opsætning, deadlines mv. 
afklares. Herunder om det program redaktør bruger til opsætning af Berner Bladet er 
kompatibel med trykkeriet krav til format, samt om trykkeriet vil modtage Årsbladet, 
som levers i PDF. 
 
Hvis mødet forløber tilfredsstillende, skifter Klubben trykkeri. Endvidere trykkes der 
fremadrettet 530 Berner Blade.  

 
7. Næste møde 

Middelfart møde – lørdag den 21. august 2022 kl. 13.00 


