
Referat af Bestyrelsesmødet d. 17-03-2013 kl. 9:45 hos Jeanette Michelsen 

 

Til stede: Kurt Thomsen, Lise Kjær, Bent Jacobsen, Leif Mikkelsen, Jeanette Michelsen, Karin 

Nielsen og Rikke Marstrup Mollerup 

 

Afbud: Dorte Paludan 

 

 

Pkt. 1.: Godkendelse af referat, gennemgang af postliste 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet af alle, der var ingen kommentarer til postlisten 

 

 

Pkt. 2.: Regnskab og budget 2013-03-17 

 

Da vi havde budgetteret med et underskud i 2012, er budgettet faldet positivt ud med et lille 

overskud på 210kr. 

 

Der er et par tunge udgifter januar, hvorfor budgettet for 2013 pt. er i underskud ift. budget, men 

dette forventes at rette sig op henover året. 

 

Pkt. 2A: Leje af lagerhotel plads på Fyn 

 

Vi har pr. 01-04-2013 lejet et lagerhotel i Odense på Fyn hos Box It til opbevaring af nogle af 

klubbens rekvisitter til hhv. udstillinger, LP og Rally prøver.  

 

Pkt. 3.: Generalforsamlingen 

 

Vi regner med ca. 75 deltagende til generalforsamlingen.  

 

Vi gennemgik beretningerne til generalforsamlingen. 

 

Vi snakkede om, hvordan vi kan få flere engageret i klubarbejdet, herunder bestyrelse og diverse 

udvalg, da der kommer til at mangle folk de næste år, når flere stopper. 

 

Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre kræftkontoen til en sundhedsforskningskonto. 

 

Bestyrelsen/Udstillingsudvalg fremsætter forslag om ændringer af hitlistereglerne. 

 

Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret kontingent for 2014 

 

Aslaug Teislev fremsætter forslag til ændring af vedtægternes § 7.  

 

1 stemmetæller til generalforsamlingen har meldt fra. Vi må finde en ny. 

 

Pkt. 4.: Sponsoraftalen med Olivers 

 



Vi har haft møde med Olivers og forlænget aftalen så den løber videre i 2013. Resultatet af vores 

sponsoraftale har indtil videre været givtigt for klubben. Olivers har ligeledes givet tilsagn om at 

sponsere foder/godbidder til udvalgte udstillinger.  

 

Efterfølgende har Olivers og Dyrekassen Danmark indgået en aftale om X % til medlemmer af 

Dyrekassen ifm køb af foder m.m. Denne aftale skal vi have kigget nærmere på, da dette kan betyde 

at klubben ikke mere vil have et rimeligt udbytte af ”vores eksisterende aftale med Olivers” 

  

Pkt. 5.: Samarbejde med SUND KU og kræftkontoen 

 

Vi har i uge 11 holdt møde med chefen for afdelingen, Annemarie Kristensen og Lisbeth Rem 

Jessen, som har taget over efter Lise Nielsen, der har forladt SUND KU. Vi blev enige om at 

fortsætte vores samarbejde, og vi vil orientere hinanden gennem møder og artikeludveksling. 

Der er nu til knyttet tre dyrlæger med hver deres ansvarsområde og for fremtiden vil Betina 

Børresen være den dyrlæge vi primært vil møde i klinikken. 

 

Vi har inviteret Annemarie Kristensen eller Lisbeth Rem til at deltage i Symposiet i Schweiz sidst i 

august 2013. 

 

Pkt. 6.: Træningspladser 

 

Vi har drøftet en personsag vedr. en træningsplads. Vi udarbejder et brev til vedkommende. 

 

Lise Kjær har taget initiativ til at starte en DBSK træningsplads op på DKK Vejles plads. Der ser ud 

til at blive et godt fremmøde til det første møde i morgen, mandag d. 18/3 og folk, der er villige til 

at administrere pladsen. Det påregnes, at det hele er oppe at køre inden for et overskueligt tidsrum. 

 

Vi drøftede princippet i, at ingen medlemmer bare kan udelukkes fra DBSK’s træningspladser. 

 

Pkt. 7.: Udvalg 

 

Følgende funktioners felter er tomme, selvom der er tilknyttet en person og skal udfyldes: 

Hvalpepakker (Kate Madsen), bladopsætter (Leif Mikkelsen) og webmaser (Kurt Thomsen). 

 

Leif Mikkelsen fortsætter med sit arbejde med Berner Bladet og at lægge kritikker ind på 

hjemmesiden, efter han træder ud af bestyrelsen. 

 

Pkt. 8.: Hjemmeside og blad 

 

Der er ikke kommet særlig meget materiale til Berner Bladet de sidste par gange, hverken tekst eller 

billeder. 

DBSKs facebook-side kan måske hjælpe til at sætte skub i indsendelse til bladet. Karin vil prøve at 

skrive opfordringer på facebook. 

Vi sender et spørgeskema ud med posten sammen med generalforsamlingsmaterialet, om hvordan 

medlemmerne vil foretrække at modtage bladet. Måske det også lægges elektronisk på 

hjemmesiden, så både klub og medlemmer slipper for at betale for frankering ved tilbage sendelse 

af spørgeskema. 

 



Pkt. 9.: Det er stærkt dalende med medlemstal, hvordan vender vi det 

 

Vi har debatteret om der med et evt. fremtidigt mail-system, skal mailes til folk, der ikke har betalt 

medlemskab, da der har været nogle problemer med udsendelse af kontingentopkrævninger. 

 

Der er ingen egentlig succes med hvalpepakkerne, der er bestilt ganske få, til trods for flere forsøg 

på at skabe opmærksomhed herom 

 

Pkt. 10.: Evt. 

 

Oprettelse af hunde i databasen. Der er mangler nogle tæver fra 2012. Vi kom omkring, hvor mange 

der skal have ansvaret for dette og det bør kun være en, så der ikke sker fejl grundet forskellig 

fremgangsmetode. 

 

Hundeloven: DKK har spurgt specialklubberne om deres mening på falderebet. Vi havde desværre 

ikke tid til at få samlet et fælles udspil på under et døgn. 

 

Evt. tilbud om grunduddannelse til hvalpeinstruktør og grundinstruktør. Kurt kontakter Lene 

Hadberg (aktivitetsudvalget), om evt. udsendelse af materiale til træningspladsernes 

styringsgrupper. Der skal lige overblik over det økonomiske aspekt før det videre besluttes. 

 

 

Rikke og Kurt 


