
Referat af bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 14.8.2011 hos Jeanette på Thurø 

Tilstede: Kurt Thomsen, Jeanette Michelsen, Bent Jacobsen og Dorte Paludan. 

Fraværende: Christian Niss (ferie) Karin Nielsen (brækket fod) og Leif Mikkelsen (arbejde). 

 

Pkt. 1  

Godkendelse af referat fra sidste møde, postliste og evt. opfølgning.  

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

Der var ingen spørgsmål til postlisten. 

Opfølgningen fra sidst, Dorte prøver at få gjort opdrætterne mere tydeligt opmærksom på den nye ordning 

med nedsat kontingent ved samlet indmeldelse af hvalpekøber. 

Dorte sender spørgsmål om international sundhedsundersøgelse til Kurt. 

 

Pkt.2  

Økonomi-budget  

Vi skal have lavet et skema, der skal lægge på hjemmesiden til opdrætterne, som kan bruges til samlet 

indmeldelse af hvalpekøberne. 

Økonomien ser pæn ud i forhold til budget 

Der er for første gang i lang tid flere indmeldelse end udmeldelse og flere bliver familiemedlemmer igen. 

 

Pkt.3  

Opfølgning fra den ekstra ordinære generalforsamling.  

Hvordan kommer vi videre, hvordan med avlsreglerne?  

Dispensation er bortfaldet og gjort permanent.  

Bestyrelsen er rigtig glad for de fik den markante opbakning, de havde ønsket.  

Vi er derfor igen i gang med at arbejde fremadrettet og få fuld gang i aktiviteterne. 

VI vil overveje et vedtægtsændringsforslag til generalforsamlingen om, at man igen kan opstille alene som 

suppleant til bestyrelse. 

Avlsreglerne og HD indeks kommer nu ud til åben debat på medlemsmøderne i okt. Det er der, der er 

mulighed for at få indflydelse. 

Derefter vil vi i samarbejde med avls- og sundhedsudvalget udarbejde et forslag til fremsættelse på 

generalforsamlingen. 



Vores regel om at tæver med indeks under 100 frit kan parre med udenlandsk han med status A og B, er 

blevet gjort permament. DVS. Tidsbegrænsningen er fjernet. 

 

Pkt.4  

Medlemsmøderne i efteråret, fordeling og opgaver.  

Dorte byder velkommen på mødet i Solrød og Bent gør det i Middelfart og Hadsten. 

Avls- og sundhedsudvalget står for første del af mødet og HD indeks og avlsregler. 

Vi spørger Connie om hun vil tage referat i Hadsten og Middelfart. Dorte tager ref. i Solrød. 

Aktivitetsudvalget og Bent er ved at have materiale klar, der kan sendes ud til kredsene og pladserne. 

Vi skal have samarbejdsaftaler, ansøgningsskema om økonomisk tilskud, regnskabsark og en ” 

ansættelseskontrakt” mellem plads og træner (dette af hensyn til forsikring) på hjemmesiden. 

Aktivitetsudvalgets opgave på medlemsmøderne blive, at give en kort beskrivelse af den service de kan til 

byde, derefter at lytte, svare på spørgsmål og skrive gode ideer ned.  Der skal lidt med om ansøgninger om 

div. Prøver, skuer m.m. 

 

Pkt.5  

Bernerfestival  

videreplanlægning, opgavefordeling m. m  

samarbejdet med Lise og KU-life  

Der er i forhold til tidsplanen godt styr på de forskellige aktiviteter. 

Vi har søgt politiet om tilladelse til salg af Alkohol m.m. 

Der bliver kun fotograf til intern brug. 

Dorte prøver at spørge Niels Olsen om Whisky stadig vil kunne give lidt opvisning. 

Arbejdet med at skaffe annoncører og sponsorer er så småt i gang og der skal arbejdes meget med det 

punkt. 

Vi skal huske at spørge Bent Olsen om ringbånd. 

Vi skal have en ansvarlig for salg af drikkevarer.  

Dorte skriver til Lise Nielsen og prøver at få et møde i stand om den videre støtte og evt. konkrete 

delprojekter. 

 

Pkt.6  

Hvalpepakker, flere medlemmer, temadage, avlsgodkendte hunde og SGS  opfølgning på punkter fra sidst 



Vi forespørger hos Lene hvor langt folderen om træningspladserne er. Dorte vil meget gerne have den som 

PDF fil. Den vil så blive sendt ud sammen med velkomstfolderen ved indmeldelse i klubben. 

Den vil også komme med hvalpepakkerne.  

Avls- og sundhedsudvalget ser også på indholdet og gode ideer til hvalpepakker. Der skal også en fælles 

indmeldelsesblanket med ud. 

Vi overvejer at se på f.eks. forsikringstilbud, det gør nogle andre specialklubber. Bent arbejder videre. 

Dorte beder DKK om vi kan få medlemslister med email.adr. på 

Temadage, vi modtager ikke rigtig nogle ønsker og ideer.  Vi spørger på de kommende medlemsmøder. 

Omkring de avlsgodkendte hunde og SGS listen spørger vi Karin hvor langt hun er kommet, når hun er 

ovenpå igen efter sin operation. 

 

Pkt.7  

Kommunikation og Facebook  

Udsat til næste gang, da ingen af ankerpersonerne var tilstede. 

 

Pkt.8  

Kredsene, herunder træningspladserne  

Hvordan skal vi arbejde videre frem mod 1.1  

Intet at bemærke i forhold til kredsreferater m.m. 

Aktivitetsudvalget og Bent sender materiale rundt som nævnt under pkt. 4 og sender det der skal på 

hjemmesiden. 

Seneste 1.12 skal vi have de underskrevne samarbejdsaftaler. Jeanette opretter en ny konto til 

aktivitetsudvalget i danske bank. 

Bent orientere kredsene om hvad de skal gøre med deres penge. 

 

Pkt. 9  

Udvalgene, især IWG. 

Der er intet at bemærke til de øvrige udvalg. 

Ansøgning fra Inge Bibby om deltagelse i IWG møde i England. Inge får et tilskud til deltagelse og skal 

efterfølgende aflevere et referat. Vi skriver et kort notat om sundhedstilstanden, og beder Lise Nielsen om 

et kort bidrag, som Inge kan have med, det har IWG bedt om. Dorte arbejder videre med dette. 

 

 



 

 

Pkt.10  

 Hjemmeside opdateringer m.m status  

Blad  

Vi arbejder på at få en løsning, så hjemmesiden hele tiden kan blive rimelig hurtig opdateret,( max. 5 

arbejdsdage) også i perioder med ferie og ekstra arbejdspres. 

Vi arbejder også videre med web-interface. 

Bent skriver nyt fra bestyrelsen, som relaterer sig til at det bliver et temanr. om kredsene. 

 

Pkt.11  

Ordinær generalforsamling  

sted, dirigent  

Dato har vi.  

Det bliver d. 14.4 og på Fyn. 

Dorte skaffer lokale og bestyrelsens forslag til dirigent. 

 

Pkt.12  

Eventuelt  

Vi kommer kun udenlandske udstillinger på hjemmesiden ved jubilæum og lign. 

Forespørgelse om stiftelse af hund og samfund, vi svarer(Kurt) at vi pt. ikke er interesseret. 

Punkt på næste møde er overgangen fra kredse til træningspladser på hjemmesiden. 

 


