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Ref. Bent Jacobsen 

 

Der var kun 3 medlemmer af bestyrelsen tilstede og derfor ikke 

beslutningsdygtige 

 

1. Referat og Postliste. 

 Referat underskrevet af tilstedeværende, resten næste gang. Ingen 

kommentarer til referat og postliste 

 

2. Oplæg til ændringer af vedtægter. 

 Drøftede foreløbige ændringer på baggrund af DKK’s ændrede/ajourførte 

skeletlove. (Bent) 

 

3. Økonomi. 

 Foreløbigt regnskab ser godt ud i forhold til budget og hvilken 

størrelsesorden af indtægter kan der forventes på kontingent og 

udstillingssiden resten af året. (Frank) 

 Næste møde opstart på budget 2015 – hvordan vil vi have det (Frank) 

 Godtgørelse i henhold til retningslinjer i de forskellige udvalg og 

bestyrelse, hvornår udbetales de normalt. Forrige kasserer kontaktes. 

(Frank) Tidspunkt skrives evt. ind de forskellige retningsliner. (Bent)  

 Undersøge om det er muligt at udstede Master eller Visa kort til 

udstillingskontoen. (Frank) 

 

4. Forretningsorden bestyrelse. 

 Forslag til ændring udsættes til næste møde. 

 Forslag om kun at give gaver ved afgange. 

 Annoncepriser rettes til, så halvside kommer til koste 1500 kr.(Lise 

kontakter redaktør) 

 

5. Indkomne sager. 

 Indstilling af dommer forventes endegyldigt godkendt på næste møde. 

(Lise informerer) 

 Henvendelse omkring oplysninger om vores race til en eksamensopgave 

henviser vi til klubbens hjemmeside hvor der kan søges oplysninger. 

Udover dette kan bestyrelsen ikke bidrage med oplysninger omkring racen 

og kan ikke stå til ansvar hvad der skrives. 
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Ref. Bent Jacobsen 

 

6. Velkomstfolder. 

 Der arbejdes videre med oplægget som skal indeholde tilbud fra trykkeri 

på opsætning og fremadrettet 200 stk. pr. år. Trykkeriet spørges om de har 

gode billeder til folderen og eventuelle ejere af billederne spørges skriftligt 

om deres billede(er) må bruges i folderen (Louise) 

 Laves oplæg som PDF fil af klubbens logo til brug A5 og A4 papirer og 

kuverter. (Susanne)  

 Ønske om at få lavet et medlemsbevis til nye medlemmer fremadrettet. 

(Louise) 

 

7. Generalforsamling 2015. 

 Afholdes lørdag d. 11. april kl. 13 i Antvorskovhallen Slagelse.  

 Husk 1. indkaldelse i december Berner Bladet.(Bent) 

 Evt. være skarp fremadrettet på §8 Stk. 6 i vedtægterne om hvornår 

generalforsamlingen afholdes for at spare på udgifterne. 

 

8. Nyt fra udvalgene. 

 Udstillingsudvalg: Gitte Høy stoppet i udvalget. 

Prøver at få Christian med til et møde i udvalget. (Christian) 

 Avls og Sundhedsudvalget: Husk at komme med oplæg til retningslinjer. 

 Aktivitetsudvalget: Der er tilmeldt 13 til trænerseminar og evt. 2 mere så 

alle pladser ser ud til at blive optaget. 

Oplæg til ændrede hitlisteregler blev gennemgået. Udvalget tjekker om de 

overholder regler for Rally og Lp. 

Der er booket dommer og prøver til Klubudstillingen 2015. 

 It udvalg: Intet 

 Sponsorudvalg: Da Rikke ikke var til stede udsættes oplægget til 

retningslinjer for udvalget til næste gang. Rikke og Louise) 

 

 Generelt for udvalgene så halter det med at indsende referater til 

klubbens sekretær senest 14 dage efter der er afholdt et møde i 

udvalgene!! 

 

9. Nyt fra træningspladserne. 

 Intet nyt. 

 

10. Hjemmeside. 

 Opdatering af billeder på personer i bestyrelse og i de forskellige 

udvalg.(Bent) 

 Undersøge hvordan vi kan få vores database med over hvis beslutningen 

bliver ændret hjemmeside. (Lise og Christian) 
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Ref. Bent Jacobsen 

 

 Utidssvarende og ikke aktuelle sider noteres ned hvis man falder over 

nogen og tager dem med til næste møde. (Alle) 

 Opdatering af diverse liste flyttes til næste gang.  

 Siden hvor nye medlemmer kan melde sig ind virker ikke ordentligt.(Lise)  

 

 

11. Hvalpepakker. 

 Laves oplæg til elektronisk spørgeskema vedr. brug af hvalpepakker. 

(Susanne) 

 Mix selv pakke er klar til hjemmesiden. (Lise) 

 

12. Fremtidsplaner/visioner for DBSK. 

 Punktet flyttet til næste gang. 

 

13. Næste møde. 

 Afholdes d. 5. oktober 2014 kl. 10.00 i Løsning.   

 

 

14. Evt. 

 Hvem modtager klubblade fra andre lande?? (Lise)  

 

 


