
Referat af bestyrelsesmøde d. 20 Juni 2010 

Tilstede: Bent Jacobsen, Karin Nielsen, Jeanette Michelsen, Leif Mikkelsen, Kurt 

Thomsen og Dorte Paludan. 
Afbud fra Lene Hadbjerg og Christian Niss. 

Pkt. 1 Referat, postliste m.m. 

Referatet fra sidst blev godkendt og underskrevet. Postlisten blev gennemgået, der var ingen 
spørgsmål. 

Det blev præciseret at Bent deltager uden stemmeret, men med fuld taleret. 

Arbejdsgruppen omkring kredsregler vil begynde arbejdet snarest. 

Pkt.2 Økonomi- budget 

Jeanette havde fået overdraget materialet fra Per og havde nået at få lavet et budget- 

overslag med kommentarer. Men flot arbejde og utrolig overskueligt. Det ser ud som om vi 

holder os indenfor det budgetterede med forbehold for sæsonudsving. 

Der bliver ikke udbetalt og bogført noget før der er bilag på. 

Hen ad vejen bør vi se på kontingentet for de udenlandske medlemmer. Det er utroligt dyrt at 
sende bladet til udlandet. 

Vi skal huske at indregne portostigninger i næste års budget. 

Udstyrsliste: Per mener ikke en sådan findes. Vi må have styr på hvad klubben ejer og hvor 

det befinder sig. Det meste ved vi godt, men vi sætter en efterlysning i bladet. Scanneren ved 
vi ikke lige hvor er. 

Vi beder Jens Jacob om at lave et opslag til opslagstavlen. 

Kommende medlemmer får vores folder pr. mail for fremtiden. 

Pkt.3 RAS 

Der bliver tre medlemsmøder i okt. Det afsatte vi penge til. Karin vil gerne sørge for øl og 
vand. 

Dorte laver indkaldelser til bladet i næste nr. 

Dem der tilmelder sig får første udkast tilsendt pr. mail, og efter debatterne på 

medlemsmøderne bliver Ras lavet færdigt og lagt på hjemmesiden og trykt til blandt andet 
DKK. 

Vi må prøve at få gjort skemaet til døds-anmeldelser mere synligt via hjemmeside, blad og 
opdrætterne. 



Når vi har fået udarbejdet spørgeskemaet kommer det ud til medlemmer via blad og 
hjemmeside. 

Pkt.4 Udvalgene 

IT-udvalget: Der er stadig en hel del tastearbejde tilbage før den nye hjemmeside er klar, men 
det bliver mindre og mindre. Så den skulle blive klar. 

Vi ( Kurt) får lige opdateret et par ting på den gamle hjemmeside omkring ansvarshavende 
redaktør og udvalgene. 

Aktivitetsudvalget: Rally og LP på er gået rigtig godt, mange fik prøvet Rally. Begge dele 

gav overskud, så det var en fordel oveni.  Næste år vil udvalget arbejde på at der kommer en 
officiel Rally prøve gerne med mulighed for at andre kan prøve bagefter ligesom i år. 

Udstillingsudvalget: Bøsøre det gik rigtig godt, der var en fin stemning. Det tog sin tid, men 

vejret var jo godt.  Spørgsmålet om vi kan blive ved med fysisk at være der blev rejst endnu 

engang. (plads til telte om ringe og tilskuer uden telte.) Det bliver også Bøsøre de næste år, så 

må vi løbende vurdere om pladsen bliver for lille i forhold til de aktiviteter de gerne vil tilbyde 
og folks "krav" om at have telte ved ringside. 

Procedure ved klager på udstillingerne. Vi følger DKKs reglement, det vil sige at klagen skal 

afgives til udstillingsledelsen på dagen, sammen med 500 kr. Udstillingsledelsen videresender 

klagen med kommentarer til bestyrelsen, der vurderer den og eventuelt videresender den til 

DKK. Hvis klageren får ret, får denne sine penge retur. 

Vi så på dommerlisten for år 11 og 12 og godkendte den foreløbige indstilling. 

Avlsudvalget: deres møde er udsat til d. 14.7. Hvis de stadig ønsker deltagelse fra 

bestyrelsen kan Kurt og Dorte deltage. Vi udpeger ikke en person mere til udvalget men er 

meget åbne overfor indkaldelse af ekstra hjælp ved konkrete opgaver. Vi håber på et år med 

rigtig meget information til medlemmerne, sammen med de gode foredrag som udvalget 

allerede har planlagt. 

Pkt.5 Kredsene 

Vi mangler referater fra flere af kredsene. Vi synes generelt at det virker som kredsene kører 

på lidt nedsat blus. Det der sker, er mere træningsplads relateret. Der sker noget mere i det 
regi. 

Lene, Bent og Christian vil begynde arbejdet med at se på kredsstrukturen og finde ud af om 

og hvordan den se ud i fremtiden. De prøver at få et oplæg klar til medlemsmøderne i okt. Og 

tage in put videre med derfra inden et evt. forslag bliver fremlagt på generalforsamlingen. 

Vi vendte den nys vedtagne hundelov og blev enige om at melde følgende ud til kredse og 
træningspladser: 

De omtalte hunderacer kan godt deltage i træning på træningspladserne, hvis DKKs regler 

følges. Det betyder at de omtalte hunderacer skal fra de er 6 mdr. bære mundkurv og være i 

snor under hele træningen. Det kræver selvfølgelig også medlemskab af DBSK for hundenes 

ejere. 

Pkt.6 HD indeks 



Efter medlemsmødet med Kevin Byskov og Jens Erik Sønderup, bør det være helt tydeligt at 

indeks beregnes korrekt og at den nuværende metode, er den bedst mulige model at udregne 

indekset på der er tilgængeligt pt. Det må også være klart at, det ikke har den store betydning 

om HD resultater på udenlandsk afkom indhentes for at indgå i det danske indeks. Derfor vil 

bestyrelsen ikke overveje at DBSK skal betale for at indhente udenlandske HD resultater, som 
det blev forslået på generalforsamlingen. 

Det der er til diskussion er om HD indekset skal være et arbejdsredskab eller en restriktion. 

Efter Kevin Byskov mening bør det være et arbejdsredskab. 

Bestyrelsen vil derfor som det blev henstillet på generalforsamlingen anmode DKK om et 
møde, hvor vi vil bede om at få ophævet restriktionerne på HD indekset i vores avlsregler. 

Dorte laver den årlige rapporten klar til DKK indsender den og beder om at vi får et møde med 
sundhedsudvalget hurtigst muligt efter ferien. 

Vi ved at Newfoundlandklubben har fået ophævet deres restriktioner på HD området. 

Pkt.7 Blad 

Kurt skriver næste nyt fra bestyrelsen. 

Leif undersøger ved trykkeriet om hvornår de har ferie lukket og fastsætter 

korrekturlæsningtidspunkt derud fra. 

Vi skriver og spørger dem der normalt læser korrektur om de pga. ferie ønsker korrekturen 

sendt til en anden person denne gang. 

Korrekturlæsningsperiode bør altid indeholde en hverdag af hensyn til de der ikke er hjemme i 
weekenderne. 

Leif og Jens Jacob undersøger ligeledes om vi kan spare porto ved at få bladet trykt i A5 
format. 

Hvis vi kan spare væsentligt i porto på den måde går vi over til det nye format, pga. de 
kraftige kommende portostigninger. 

Pkt.8 Eventuelt 

Vi har sandsynligvis fundet en person der godt vil stå for ind -scanning af kritikkerne. Der 

mangler dog nogle oplysninger om hvordan det skal ske i fremtiden. 

Vedr. DKKs ønske om offentliggørelse af PKS skemaerne svarer vi at de godt må 
offentliggøres, og at vi er i gang med en udarbejdelse af RAS. 

På næste møde skal vi have et pkt. på om retningsliner for kørselsgodtgørelse. 

Næste møde bliver d.25.juli på Thurø. 

 


