
Bestyrelsesmøde afholdt i Løsning d. 13. april 2014  

 
Deltagere: Lise Kjær, Rikke Mollerup, Hanne Bank Pedersen, Bent Jacobsen, Karin Nielsen, Louise Kloster 

Lauridsen, Frank Andersen og Christian Niss 

Afbud fra: Susanne Elise Jensen 

Til punkterne 11 og 12 deltog den nye redaktør Nefer Johansen-Ossian 

 

 Vi startede med kort præsentation af hinanden 

 

1. Godkende og underskrive referat og postliste. 

            Referat underskrevet og ingen spørgsmål til postliste. 

 

2. Nye medlemmer skal se vedtægter og avlsregler og være medlemmer af DKK. 

Alle har læst vedtægter og avlsregler og er medlem af DKK. 

 

3. Gennemgang af retningslinjer for udvalgene og samarbejdsaftaler med Bernershop, IWG, 

hvalpeformidler og redaktør. 

Avls og sundhedsudvalget gennemgår tidligere oplæg til nye retningslinjer og fremligger det for 

bestyrelsen når det er færdigt. 

It udvalg: Ajourføres på næste møde. 

Udstillingsudvalg ok 

Aktivitetsudvalg ok  

Bernershop blev rettet til  

Hvalpeformidler rettet til  

IWG rettet til 

Alle retningslinjerne tilrettes med at beløbet ændres til 1000,- + dækning efter bilag. 

Lise kontakter for uddybelse af nyværende. 

 

Alle samarbejdsaftaler og retningslinjer rettes til så de ser pæne ud med samme logo og opsætning før de 

sendes ud til underskrift og orientering. 

 

4. Ændre bestyrelse på Klubsystem og hos DKK 

Klubsystemet er ændret og Lise kontakter DKK ang. ny bestyrelse. 

 

5. Gennemgang af årshjul 

Årshjul fremlagt til orientering og alle var enige om det er et godt redskab. Navnet er ændret til ”Årshjul 

for bestyrelse” 

 

6. Fordeling poster i udstilling, aktivitets og Avls og sundhedsudvalget. 

Udstillings og aktivitetsudvalget er godt besat og til Avls og sundhedsudvalget udpegede bestyrelsen 

Karin Nielsen. Der mangler at blive udpeget 1 person mere til udvalget. Udvalget kontakter mulige 

emner og fremlægger dem for bestyrelsen. 

 

7. Opgave fordeling – herunder KU Sund og Oliver 

Karin og Lise får KU Sund og Oliver får Rikke og Louise 

 

8. Mailkultur 
Svar indenfor 2 dage, hvis der skrives at svar udbedes. 
 Til orientering, kræver ikke svar 

 Ved ferie el. lign. skal bestyrelsen orienteres og der sættes autosvar på mailen 



 Vi ønsker ikke at der skrives privat til medlemmer af bestyrelsen på FB, der skal kigges på at få lavet en 

mailadresse med  xxx@dbsk.dk 
 

9. Skal der være faste punkter på dagsorden 

Lise femsender oplæg hertil 

 

10. Økonomi 

Bestyrelsen underskrev dokumenter til brug af fuldmagter og Frank arbejder videre med overdragelse af 

regnskab fra tidligere kasserer og ændrer aftale med postvæsnet. 

Lise sørger for at CVR adresse ændres. 

 

11. Bernerbladet 

Der blev besluttet at honorere bagside billedet med et gavekort på 75 kr. 

Gavekortet fixes op   

Redaktør vil angive deadline på korrektur. 

Der sendes korrektur til træningspladser og udvalgene men kun det materiale der omhandler de enkelte. 

Endelig korrektur sendes ud til bestyrelse og Lise siger endelig go. 

Forsidebillede udvælges af trykkeriet og ikke redaktør. Der vælges billeder så vidt det er muligt som er 

årstidsbestemt og der gives en begrundelse hvorfor vinderbilledet er valgt. 

Redaktør sørger selv for at trykke det rette antal blade som der er medlemmer til + 50 ekstra. 

Der gives et tilbud på bedre papirkvalitet. 

Der blev fremvist oplæg til nyt layout på bladet som blev godkendt. 

Redaktør efterlyste en bedre opløsning af klubbens logo. Der undersøges om det findes i en god 

opløsning ellers får vi fremstillet et nyt som ligner det eksisterende. 

 

12. Præmiekuponer 

Redaktøren laver tilbud på nye præmiekuponer så de kan fremstilles inden klubudstillingen i juni. 

 

13. Tilretning af hjemmeside med poster og billeder 

Lise følger op i samarbejde med Kurt. 

 

14. Oprette nye hunde, SGS liste, Lp og rally lister 

Karin opretter tæver 

Bent opretter hanner 

Karin står for SGS liste 

Lp og rally lister Hanne i samarbejde med Kurt 

 

15. Håndtering af hvalpepakker 

Karin og Frank aftaler hvordan det kan foregå bedst 

 

16. Hvalpeliste/formidler 

Karin kontakter Finn om han er klædt godt nok på  

 

17. Evt.  

Husk at udfylde skema med mødedatoer og sende til Lise hurtigst muligt 

 

 

  

mailto:xxx@dbsk.dk

