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Ref. Bent Jacobsen 

 

1. Referat og postliste. 

 Referat tidligere godkendt pr. mail, underskrives på næste møde. Ingen yderligere kommentarer 

til referatet og postliste.. 

 

2. Økonomi. 

 Frank kontakter for endelig bekræftelse at porto afregning sendes det rigtige sted hen. 

 Konto med fast rente mangler de sidste dokumenter til underskrift. 

 Sponsorater fra Olivers sættes på Sundhedskonto og dette regnskab køres som et særskilt aktiv i 

regnskabet. Ellers er regnskabet på plads til revision 

 I budget for 2015 deles post ”hjemmeside” op så fremtidig løbende udgift til hjemmeside er 

synlig og engangsudgiften står en enlig post. Udgift til IWG påføres og der blev desuden flyttet 

lidt rundt diverse kontoer. 

 Der indhentet tilbud på fremstilling af generalforsamlingsmateriale som blev godkendt. 

 Klubben er presset på vigende kontingent indtægter og der blev drøftet forskellige 

sparemuligheder.  

 

3. Hjemmeside. 

 Færdigt oplæg til ny hjemmeside lige trapperne. Der blev diskuteret forskellige problemstillinger 

og der er fundet brugbar løsning på overførsel af den nuværende database. 

 

4. Nyt fra udvalgene. 

 Udstillingsudvalg: Dommer ændring på Klubudstillingen – den annonceres af bestyrelsen på 

klubbens Facebook profil. 

 Debut på online kritikker gik stort set gnidningsfrit. Flot arbejde af udvalget. 

 Avls- og sundhedsudvalget: Alle deltagere fra Avlsbeskrivelsesarrangementet har sagt ja til 

tilbuddet om få foretaget Genometesten som udvalget har tilbudt.  

 Bestyrelsen modtaget referat – udvalget sørger selv for at det kommer på hjemmesiden. 

 Aktivitetsudvalget: Ny officiel Rally klasse for juniorer. Tilbydes på Klubudstillingen 

 Der bliver ikke uddannet ikke nye prøveledere hos DKK da de mener der er rigelige for tiden. 

Der mangler ledere på Fyn og derved øgede udgifter ved afholdelse af prøver på FYN 

 Der er ansøgt om officiel prøve hos DKK til Klubudstillingen 2016 selvom fristen er overskredet 

- ellers lukket prøve. 

 Sponsorudvalg: Olivers kontaktes om fortsættelse som sponsor 

 Udstillingsudvalget kontaktes vedr. materiale omkring Klubudstillingen. 

 It-udvalg: Se pkt. 3. 

 

5. Nyt fra Træningspladserne. 

 Intet nyt 

 

6. Hvalpepakker. 

 Hvordan skal eksisterende medlemmer serviceres i hvalpepakker 

 Der findes flere udgaver af skema på hjemmesiden - rettes til. 
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Ref. Bent Jacobsen 

 

7. Hundens dag 2016 

 Aktivitetsudvalget bliver tovholder på arrangementet som afholdes 4. juni 2016. 

 

8. Fremtidsplaner/visioner for DBSK. 

 Udsat til efter Generalforsamlingen. 

  

9. Næste møde. 

 Næste møde afholdes lørdag d. 7. marts kl.10 i Løsning. 

 

10. Evt. 

 Vi skal generelt svare hurtigt på mails fra medlemmer og det gælder alle som har et hverv i 

klubben. 

 Snak om indkomne døds og sundhedsskemaer og hvordan vi bedst udnytter denne viden 

fremover og hvordan skal formidles ud til udvalg og medlemmer. Tages op i Avls og 

Sundhedsudvalget.  

 


