
Referat af bestyrelsesmøde d. 14 
marts 2010 

Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian 
Milek Madsen og Dorte Paludan.  Afbud fra Lene Hadbjerg. 

Godkendelse af referat m.m. fra sidste møde, postliste. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Postelisten blev gennemgået og der 

var ikke spørgsmål til denne. 

 
Generalforsamling, herunder forslag, kandidater, regnskab, beretninger og 

trykning, udsendelse. 
Udvalg, beretninger m.m. 

forslag til referent, stemmetællere, revisorer og suppleant. 
Bespisning 

Lilian skriver udkast til formandens beretning, den kommer mandag til 

godkendelse hos bestyrelsen. 

Vi gennemgik det indkommende materiale. 

Ang. Hitlisten pkt. 3 slettes ved nærmere eftertanke. 

Ang. Økonomi i kredsene det er ok 

Avlsudvalget stiller forslag i forhold avlsreglernes § 1 , bestyrelsen stiller  
ændringsforslag. Dorte udarbejder det. Dorte orienterer Helle Sinclair 

Avlsregler omkring præmeringsforslag,  det bliver bestyrelsen der stiller det. 

Forslag fra Mette Opstrup, Magdalena Lindegren, Inge Bibby og Charlotte 
Esbjørn. 

Vi skal huske at oplyse om mødet med Kevin Byskov. Hvis Charlottes forslag 

vedtages skal det indarbejdes i vedtægterne. 

Vi har forslag til dirigent, referent, vi spørger Dorte Dahl og Britta om de vil 

være stemmetællere. 

Forslag til revisorer: Per Salomonsen/ Jesper Møller/ Lilian Milek Madsen. 

Regnskab se senere pkt. 



Bespisning m.m, alt er på plads og aftalt. 

Lilian tager en snak med Helle Sinclair om deltagelse fra avlsudvalget, vi synes 
det bør være Helle der fremlægger beretningen m.m. Da hun ikke har været 

sygemeldt eller fraværende i dele af perioden. 

Vi mødes kl.11.30. Dorte skal huske medlemslister. Alle bedes huske kalender. 

Vi indstiller to til at modtage klubbens guldnål. 

Dorte laver materialet færdigt og får det trykt hos Hillerød Grafisk. 
 

Aflysning af fællesmødet. 

Det var med beklagelse vi måtte aflyse pga. manglende interesse, det var stort 
set kun bestyrelsen, der var tilmeldt. Vi må i den nye bestyrelse se hvilken 

form vi skal bruge for at få en bedre medlemskontakt. Vi blive nød til at kunne 
snakke med folk, så de ikke bare brokker sig men også begynder at tage 

ansvar og initiativ. 

 
Kredsene herunder specielt Jyllandskredsen, har vist nedlagt sig selv.  

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling d. 9.5. 

Jyllandskredsen, vi håber de selv retter deres hjemmeside. Århus 
træningsplads overtager skuet. Der er lavet indkaldelse til ekstraordinær 

generalforsamling søndag d. 9.5. Christian Hembo har lovet at få tingene til at 
fungere frem til denne dato. 

Dorte har kontakten omkring dette. 

Der er intet til bladet fra Sydjyllandskredsen, vi får Jens Jacob til at hører om 
det er en fejl. 

Intet at bemærke fra de øvrige kredse. 

 
Udvalgene. 

Udstillingsudvalget, det der ud til at der kommer et pænt overskud på 

Nyborgudstillingen. 

Klager over dommeren på Stestrup. 

Per deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 



Der er indkommet to klager og en forespørgelse over dommerens præmiering 
af to navnegivende hunde på udstillingen. Hundene trykkede sig og var sky, 

men dommeren kunne se tænder og testikler på hundene. 

Det er ellers opfattelsen at dommeren gik pænt og ordentligt til hundene, så 

det var ikke på grund af ham. 

Vi blev enige om ikke at sende sagen til DKK, men at svarer klagerne at vi har 
taget sagen til efterretning, eftertanke og at vi vil arbejde endnu mere på at 

gøre dommerne opmærksomme på at temperamentsproblemer ikke bør 
tolereres. Men at dommerens afgørelse i den konkrete sag er indiskutabel. 

Dorte laver udkast til svar på bestyrelsens vegne. 

Dommeren orienteres sammen med ringpersonale også om dette. 

Vi snakkede om at få lavet nogle etiske regler for hvordan vi taler om 

hinanden, dommere, tillidsvalgte m.m. på div. netbaserede medier. Det tager 
vi op og laver et grundigt forarbejde. 

Aktivitetsudvalget intet at bemærke. 

It udvalg se senere punkt. 

  

Foredraget med Astrid Indrebø 17.4 

Vi vil meget nødigt aflyse, men da det koster 10.700 kr. skal der være et 

rimeligt deltagerantal. 

Så det er nødvendigt med min 45 deltagere, det vil give et underskud på 

mellem 2-3.000 kr. 

Vi husker kredse, træningspladser, opdrættere på foredraget. Dorte skriver 
rundt. 

Kurt får Vian til at udsende også og spørger Pia hvordan aftaler med Astrid og 
hallen er lavet. De tager senest beslutningen d. 7.4. 

Alle gør opmærksom på dette virkelig gode tilbud. 

 

Økonomi 



Vi gennemgik regnskab og budget, Vi havde ikke de store kommentarer men 
justerede en anelse på et par konti. Vi flytter kræftkontoen over i Danske bank 

også. 

Alt i alt ser det ok ud. 

Royal Canin dag i maj. 

Lilian svarer Royal Canin at vi desværre ikke på det tidspunkt har folk til at 

bemande standen, men at vi gerne sætter en omtale af arrangementet i vores 
blad. 

 
Hjemmeside, herunder både gl. og ny. 

Den gl. hjemmeside kører godt, Claus svarer og hjælper rigtig godt pt. Dejligt. 
Han skal have en stor gave. 

Lilian fortsætter gerne med alt tastearbejdet omkring nye hunde på 

udstillingerne. 

Den nye hjemmeside. 

Det ser ud til at bortset fra nogle ganske få punkter bliver den klar i uge 15, de 
punkter der ikke er,  linker vi direkte sammen med den gl. hjemmeside indtil, 

det er klart. 

Det bliver rigtig godt. 

Vi skal rette navne m.m. på domænenavnet. Per sørger for det. 

  

Blad 

Lilian skriver nyt fra bestyrelsen. Ellers intet omkring dette blad. 

 

Eventuelt 

Dorte spurgte om holdninger i en sag om kontingent. Dorte svarer 
medlemmet. 

Vi sælger stille og roligt vores dommerkompendier, det er fint. Hvis genoptryk 

har Jens Ramsing enkelte rettelser han ønsker med. 

Kurt orienterede fra formandsmødet i DKK. Der er nedgang i stambogsføring, 

men ikke i medlemmer. 



Der er pt. ikke meldt hunde nok til Verdenshundeudstillingen. 

Opdrætter du mere end 2 kuld om året skal du være opmærksom på 
uddannelseskrav og fødevarestyrelsen skal søges om godkendelse. Det 

orienteres der nærmere om senere. Se også i HUNDEN. 

 


