
Referat telefonmøde DBSK onsdag d. 12/8 2015 

Deltagere: Heidi Dahl Jensen, Lise Kjær, Frank Andersen, Louise Hoff Kloster Lauridsen, Karin Nielsen, 

Hanne Bank Pedersen 

Afbud: Gitte Nielsen 

 

1. Udstillingsudvalget. 

Der skal holdes møde med interesserede personer til udstillingsudvalget inden navnene 

offentliggøres. Dette er et ønske fra alle parter. Der skal aftales hvordan det fremover skal fungere 

mht dommere, økonomi osv.  

 

2. Medlemskab. 

Vi fortsætter med proceduren for hvalpepakker. De skal bestilles senest når hvalpene er 6 uger, så 

de kan nå frem til tiden. Husk at skrive hvalpekøberes adresse på sedlen. Det letter arbejdet for 

indmeldelser i klubben. 

Der ryddes op i listerne på hjemmesiden med jævne mellemrum. Husk at betale kontingent hvis 

man vil bevare sin plads på diverse lister. Man kan heller ikke optages på div. Lister hvis man ikke er 

medlem eller er i restance til klubben. 

 

3. WDS i Kina 2019. 

Da vi formoder alle vores medlemmer, ligesom os, holder meget af hunde, tager vi afstand fra at en 

så stor international begivenhed kan finde sted i et land, hvor det er normal praksis at afholde 

festival for at spise hunde. Ydermere håber vi at FCI fremover vil stille krav til lande der afholder 

lign. Arrangementer, om en vis standard inden for dyrevelfærd.  

 

4. Træneruddannelse. 

Klubben har modtaget en ansøgning ang. Uddannelse til hundetræner. Da uddannelsen tages i DKK-

regi, støtter klubben med 3000,- som er det normale beløb træningspladser kan ansøge om ved 

etablering og lign. Vi sætter pris på, at der ude på vores træningspladser er uddannede trænere til 

rådighed. Vi følger samtidig vores retningslinjer om først at udbetale beløbet når eksamen er i hus. 

 

5. EVT. 

Sponsorudvalg: Rikke Marstrup Mollerup trækker sig fra udvalget, grundet uddannelse. Vi 

efterlyser en person der kan træde ind i udvalget i stedet. Samtidig efterlyses en person der, i 

forbindelse med Hasmark 2016, vil stå for lotteriet ”på dagen”. Forstået på den måde, at det skal 

være en der vil sælge lodderne og bagefter sørge for at præmierne bliver uddelt. Indsamling, 

fordeling, indkøb af lodder osv. står sponsorudvalget stadig for, men der er brug for en der har 

tiden til at være omkring lotteriet de timer det er aktuelt, så sponsorudvalget ikke er låst fast på 

den opgave. 

Aktivitetsudvalg: Rikke stopper også her, men udvalget har allerede en person der har meldt sig 

som back up ved behov. 

Hjemmeside: Arbejdet med den nye hjemmeside er så fremskredet at den snart går i luften. Der 

bliver lavet retningslinjer for brugerrettigheder på siden. Louise sender besked ud til alle der skal 

have password til redigering på siden. 



I forbindelse med oprettelse af hunde på div. Lister på den nye hjemmeside vil der ske en 

oprydning. D.v.s. tæver der er over 8 år vil blive fjernet fra avlslister med mindre de stadig er i avl. 

Har man rettelser eller andet til listerne, så send en mail til klubbens sekretær. Det kan være din 

hund ikke er i avl længere, den er afgået ved døden eller andet.  

Avls-og sundhedsudvalg: Udvalget holder møde d. 5/9 2015.  

Avlsbeskrivelsen finder sted d. 10/10 2015 i Odense. Dommere til arrangementet er: 

Hermann Josef Gerhards, Lisbeth Ramsing og Georg Roth. 

Desværre falder dagen sammen med udstillingen i Års, men det er den eneste mulige dato. 

Opslag omkring tilmelding kommer snarest. 

UHM: Der er arrangeret UHM d. 7/11 2015 i Odense. Tilmelding sker via Hundeweb. 

 

 

 

 

 


