
Referat bestyrelsesmøde DBSK, Ballerup 17/9-2016 
 
Tilstede: Maria, Jens, Berit, Gitte, Werner og Tine.  
Afbud: Per 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Indkomne forslag: 

 
- Berit foreslår, at der indføres egen- betaling af porto til hvalpepakkerne på 

75kr pr stk, da dette er omkostningstungt for klubben. Alternativt kan 
pakkerne afhentes hos Berit. Forslaget vedtages. 

 
- Tine foreslår, at prøveeksemplarer af Bernerbladet sendes ud elektronisk, da 

porto er dyr. Tine følger op med redaktøren og punktet tages op på næste 
møde. 

 
- Werner ønsker en drøftelse omkring beslutninger taget på bestyrelsesmøder.  

Fremtidige beslutninger: vi skal være enige om en beslutning er gældende i 
den aktuelle situation eller om det er en generel beslutning. Dette 
rettes/tilføjes i bestyrelsens forretningsorden. 

 
 

- Der er i forb m store hestedag lavet banner og trykt foldere. Der var 2200 
gæster, en stor del var forbi DBSK-standen. 

Gitte synes det er et godt sted at markedsføre racen, og foreslår det som en fast, 
tilbagevendende aktivitet. Der er opbakning til dette. 
Der er ialt brugt 3400kr. Gitte anslår at det fremover vil koste 1000-1500kr. 
Gitte vil undersøge muligheden for at få fremstillet yderligere materiale, og 
fremsender info og priser når det foreligger.  
 

- Drøftelse af bestyrelsesmedlemmers nuværende og fremtidige opgaver.  
 

- Der er usikkerhed omkring hvordan vi forholder os til henvendelser på 
Facebook. Hvem svarer, hvordan bliver henvendelserne videresendt til rette 
personer. Gitte vil undersøge mulighederne for en ny og mere overskuelig 
Facebook-side. 

 
- Der er ønsker om en fleksibel mail-løsning. Flere bestyrelsesmedlemmer er 

utilfredse med bernersennen-mailen, da der havner meget spam her. Vi 
beslutter, at vi hver især retter henvendelse til webmaster og bernerbladets 
redaktør, med oplysninger om hvilken mailadresse vi ønsker bliver brugt.  

 



4. Indgående post. 
Henvendelser fra medlemmer gennemgået. 
 

5. Nyt fra udvalgene. 
- ASU: Udvalget foreslår annoncering i gul og gratis og dba, som gør 

opmærksom på fordelene ved at købe en hvalp med stamtavle. Vi afventer 
en pris på dette.  

 
Bestyrelsen skal indsætte et nyt medlem i ASU. 
Der er fremlagt to forslag. Bestyrelsen peger på den ene, som formanden vil 
kontakte. 
 
Forslag om møde ml. ASU og bestyrelse. Maria og Inge vil aftale dagsorden og 
dato. 
 

- UU. Der er offentliggjort udstillingskalender for 2017. Udvalget skal i gang 
med kalenderen for 2018 som er jubilæumsår. I den forbindelse efterspørger 
udvalget ideer, inputs, visioner for året fra bestyrelsens side.   

Forslag er: Vandrepokal, jubilæumstitel, særlige udstillingspræmier.  
 
Bestyrelsen ser med tilfredshed at kalenderen for 2017 er færdig, og har taget den 
til efterretning. 
Der er et stort ønske om at klubudstillingen ikke ligger i første weekend i skolernes 
sommerferie. 
Bestyrelsen ønsker at UU spreder udstillingerne mere geografisk, da der de senere 
år kun har været en enkelt DBSK-udstilling Jylland. 
 

- Aktivitetsudvalget. 
Hanne tog sig af lotteriet sidste år på Hasmark, og ønsker ikke at stå for det igen. 
Det er således bestyrelsens opgave at finde personer til denne opgave. 
 

6. Nyt fra DKK. 
Ingen emner til dette punkt. 

 
7. Evt. 

Julefrokost drøftes i bestyrelsen. UU ønsker ikke at arrangere denne i år. Der 
har været rejst kritik af tidligere års arrangementer. Konklusionen er at der i 
år ikke bliver afholdt julefrokost. 

 
8. Næste møde.  

Vi afventer mødedato med ASU, og vi stiler mod at afholde bestyrelsesmøde 
samme dag. 

 


