
 

 

Referat af bestyrelses d. 12.1.13 kl. 9.45 hos Jeanette. 

Tilstede: Kurt Thomsen, Jeanette Michelsen, Bent Jacobsen, Karin Nielsen, Rikke Mollerup, Lise Kjær med 

Martin fra ca. 10.30 og Dorte Paludan. 

Afbud Leif Mikkelsen 

 

Pkt.1 Godkendelse af referat, postliste m.m. 

Referatet fra sidste blev underskrevet og der var ingen spørgsmål til postlisten. 

Pkt.2 Økonomi, regnskab, budget m.m. 

Det foreløbige regnskab blev gennemgået og det ser ok ud. 

Vi vil gerne se bl.a. kørsel og tlf. penge delt lidt mere op. Jeanette ser på dette. 

Kontorartiklerne stiger uden vi kan gøre ret meget, det er særligt printer patroner. 

Vi ser på budgettet igen for at om underskuddet i 2013 kan mindskes 

Bernerblad, porto og kørsel samt udstillinger må have hovedfokus. 

Jeanette ser på nyt regnskabssystem, der kan køre on line. 

Vi snakkede kort om at hjemtage Kontingentopkrævningerne fra DKK, da der forekommer mange fejl. 

Pkt.3 Facebook og andre sociale medier 

Vi snakkede om brug af de sociale medier, og blev endnu engang enige om, at vi pt. ikke har ressourcerne 

til at indgå i debatter m.m. som bestyrelse. Eventuelle spørgsmål må gå direkte til bestyrelsen. 

De sociale medier kan godt bruges til at reklamere for forskellige arrangementer. 

Pkt. 4 Orientering fra DKK’s formandsmøde 

Kurt orienterede om formandsmødet.   

   - Status på specialklubmøderne 2012, ifm. ændring af stambogsføringsreglerne. 

   -Veteraner må ikke som ønsket af os komme gratis på udstilling. 

   -DKK vil efter ønske fra os, prøve at tage mere hensyn til at de ikke bruger de samme dommere som  

    specialklubberne i samme år. Dette kræver at vi skal indsende liste med de dommere vi har indgået  

    aftaler med, 1 år i forvejen. 

  -Adgang til hundeskovene vil blive indskrænket og lavet om til indhegnede områder. 

 

 



 

Pkt.5 Visioner for klubben 

Der er ikke noget egentligt referat fra dette punkt, da det meget var en iderig og løs snak på kryds og tværs 

om hvad bestyrelsen ønsker / er nød til at tage fat i for at udvikle klubben og fastholde/ øge medlemstallet. 

Vi nåede frem til tre hovedoverskrifter: 

Sundhed, knæk knuden øge levealderen 

Klub- medlemmer - træningspladser.  Hvad ønskes der og hvad kan vi gøre 

Avl og opdræt. 

Bestyrelsen skal til næste gang sæt ord på de tre punkter og gerne have en ide om hvordan vi inddrager 

udvalg, træningspladserne og medlemmerne. 

Næste møde bliver dette hovedpunktet og kun økonomi og evt. hastesager kommer på dagsorden. 

Pkt. 6 Træningspladser, herunder Nordjylland 

Nordjylland er startet op igen i Ålborg.  Navn: Nordjyllands træningsplads. Brønderslev er afviklet, pengene 

sat ind og redskaber afhentet.  Brønderslevs gl. medlemmer vil fortsat være en gåturs forsamling. 

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at komme ud på alle træningspladser med en kage i løbet af 2013, for at få 

en hyggesnak og lidt viden om hvad der sker på pladserne. Bestyrelsen vil også gerne ud når medlemmer på 

de steder hvor der ikke er træningspladser mødes til gåture og lign. f.eks. på Lolland/Flaster. 

Ellers ser det ok ud rundt omkring. 

Pkt.7 Udvalgene herunder specielt aktivitetsudvalget og udstillingsudvalget 

Aktivitetsudvalget:  

Lene Hadbjerg er blevet formand efter Jens. Der kommer til at manglede et eller to medlemmer af 

udvalget. Interesserede bedes kontakte Lene.  

Lise undersøger hvad det vil koste med et lagerhotel til opbevaring af udvalgenes forskellige rekvisitter. 

De ser også på revisionen af træningspladsfolderen. 

Udstillingsudvalget:  

Reaktionerne på annoncen i bladet efter medlemmer, hjælpere og lotteriudvalg var ikke overvældende. Der 

var et par stykker der tilbød deres hjælp på et par udstillinger. Udstillingerne vil derfor for fremtiden blive 

kørt som en grundudstilling uden ekstra krydderier. 

Hvis fællesspisning og fest på klubudstillingen skal blive til noget, må der også være nogen der træder til. 

Avls og Sundhedsudvalget: De skal i gang med at se på avlsanbefalinger, opdatere RAS og meget andet. 

 

Pkt. 8 Generalforsamlingen 

Dorte bestiller mad og drikke. 



Der er forslag til dirigent, referent og stemmetællere spørges. 

Jeanette spørger revisorer om de er villige til genvalg. 

Indkaldelsen gentages og der kommer fra bestyrelsen forslag til ændring af kræftkontoen og hitlisten. 

Pkt.9 Hjemmeside og blad og udsendelse af dette 

Hjemmesiden: Der er kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger og den er ved at nå sin form. Skal 

selvfølgelig løbende opdateres og vedligeholdes. Kurt havde lavet en statistik over de mest besøgte sider. 

Blad: 

Vi snakkede lidt om form og antal. Der sendes spørgeskema ud med generalforsamlings-materialet. 

Når Leif stopper i bestyrelsen skal vi lave en kontrakt med ham om opsætning af bladet. 

Vi bliver nød til at snakke udsendelse af bladet med Leif. 

Vi skal have trykt stemmesedler hos Hillerød grafisk inden generalforsamlingen. 

Pkt.10 Sponsorer 

Udsat, Vi mangler nogle svar/tilbagemeldinger. 

Pkt. 11 Opdatering RAS 

Overdraget til avlsudvalget. 

Pkt. 12 Eventuelt 

DKK har overført en hund uden at spørge DBSK som aftalt. Der er skrevet til DKK, men uden at vi har fået 

svar. 

Dorte 


