
Referat af bestyrelsesmøde d. 21 August 

Referat af bestyrelsesmøde d. 21.8.2010 kl. 10 hos Jeanette. 

Tilstede: Lene Hadbjerg, Jeanette Michelsen, Bent Jacobsen, Kurt Thomsen og Dorte 
Paludan(ref). 

Afbud: Leif Mikkelsen, Christian Niss, Karin Nielsen. 

 
Pkt.1 Godkendelse af referat fra sidste møde, postliste og opfølgning. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Kurt prøver at finde ud af hvordan racerepræsentant 

til Tivoli er blevet valgt. Der var et enkelt spørgsmål til postlisten omkring store hestedag. Vi 
har ikke fået fat i en der kan repræsentere os der. 

 
Pkt.2 Økonomi 

Forbruget ser pænt ud i forhold til budget, vi holder os pænt på den rigtige side. 

Alle udgifter i forbindelse med foredrag om HD indeks tages ikke fra avlskontoen, men den 
almindelige 

Konto, da det var et gratis arrangement for klubbens medlemmer. 

Til næste gang undersøger vi ( Jeanette) om vi med fordel kan fastlåse nogle penge på en 
konto mod en højere rente. 

Dorte kontakter Lise Nielsen KU-life omkring hvad hun mangler af penge og for at få at vide 

hvornår projektet stopper. Vi har nogen penge på kræftkontoen der kan overføres. 

Jeanette er gået i gang med at få lavet en udstyrsliste. Vi mangler stadig scanneren. Prøver at 
få et opslag i næste blad. 

Lene laver også en for aktivitetsudvalget. 

Jeanette må se at få købt en bærbar PC til regnskabet. 

 
Pkt. 3 Kredsstruktur, oplæg ved arbejdsgruppen. 

Vi gennemgik oplægget fra arbejdsgruppen vedr. kredsstrukturen. 

Bestyrelsen er enige om at komme med et forslag på generalforsamlingen om, at kredsene 
nedlægges i fremtiden. 

Vi diskuterede hvordan man kunne gøre det og hvad vil ville fremlægge til medlemsmøderne 
samt formålet med at nedlægge kredsene. 



Vi lægger op til at det bliver selvstyrende træningspladser som har Aktivitetsudvalget som 

indgangvinkel og med standardiserede samarbejdsaftaler. Disse samarbejdsaftaler vil vi også 
fremlægge forslag til. 

 

Pkt.4 Hjemmeside. 

Smertensbarnet. 

Det har været meget langvarigt og fyldt af problemer, men mens vi holdt mødet kom den nye 

hjemmeside op at kører. 

Vi er klar over at der er ting der skal rettes til og håber på medlemmer hjælp i denne 
sammenhæng. 

Skriv endelig findes I finder fejl og mangler. 

Det er webmaster der skal opdatere alt, der vedrøre databasen. Det gælder stort set alle lister. 

Resten burde vi hen ad vejen selv kunne opdatere. 

Vi må konstatere at det har været svært at få overholdt de tidsfrister og andre aftaler som 
webdesigneren selv har foreslået, desværre. 

Vi efterlyser en der vil scanne kritikker ind på hjemmesiden, ellers må vi for en perioden i 

hvert fald nedlægge den service det er at kunne se alle udstillingskritikkerne på hjemmesiden. 
Vi kan ikke påtage os mere arbejde selv. 

Jens Jacob spørges om han vil bruge sin sygeperiode til at scanne ind så vi kommer op til date. 

Dorte ringer til Karin og høre hvor langt hun er med at taste nye hund ind og tilbyder sin hjælp 

hvis det er nødvendigt. 

 
Pkt. 5 RAS 

Det foreløbige oplæg til RAS blev gennemgået. 

Det skal naturligvis opdateres med de nyeste tal og gennemskrives endnu engang inden det er 

klart til udsendelse. Men bestyrelsen var enige i opsætningen og de foreløbige konklusioner. 
 Arbejdsgruppen arbejder videre. 

Dorte tager kontakt til DKKs sundhedsudvalg og spørger om de vil vente med at modtage 

materiale fra os omkring HD og i stedet få den færdige RAS  i november og vi så beder om et 
møde med henblik på at få afskaffet restriktionerne om HD indeks. 

Spørgeskemaet, Jeanette arbejder med opsætning. Det lægges på hjemmesiden med direkte 
link. 

Arbejdsgruppen udarbejder en vejledning til spørgeskemaet. 



I overvejer at få det ud som indstik i bladet. Det er vigtigt at vi får mere præcis viden om 
sundhedstilstanden i racen. 

 
Pkt. 6 Udvalgene 

IT udvalget se under pkt. 4 

Avlsudvalget: Kurt gav en kort orientering om det møde han deltog i. Vi manglede dog 
referatet. 

Der var blevet snakket meget om visioner. Der skal gerne formidles mere viden ud. 

Aktivitetsudvalget: hovedopgave lige nu trænerseminaret i okt. Det er ved at være på plads. 

Udstillingsudvalget: Her er næste opgave Køge udstillingen. Vi var blevet bedt om at tage 

stilling til boder på Strib udstillingen. Desværre er vi af plads hensyn nød til at sige nej til alle 
andre end BERNER SHOPPEN lige præcis på den udstilling. 

Ellers skal boder være velkommen, til sammen pris som der betales på Bøsøre nemlig 200 kr. 

Vil man stå ude i kulden er man også velkommen på Strib, men altså desværre ikke inde. 

 
Pkt. 7 Kredsene 

Vi har ingen referater modtaget siden sidst. Derfor ingen bemærkninger. 

Dorte undersøger hvad der sker på Fyn. 

Det er kun Inge Bibby der er meldt til formandsmødet. 

 
Pkt.8 Bladet 

Lene skriver nyt fra bestyrelsen til næste blad. 

Leif må se at få sendt sine regninger ind. 

 
Pkt. 9 Eventuelt. 

Dorte orienterede om en forespørges via IWG om blodbanker. Inge har svaret. 

Lene skriver en artikel til hjemmesiden om hvorfor man skal købe hvalpe med DKK stamtavle 
og gerne efter DBSK avlsgodkendte forældre dyr. 

På hjemmesiden kommer der billeder af årets hunde og alle der opnår championater, 
mesterskabstitler og lignende. Vi vil gerne modtage billeder af klubchampions gennem tiderne. 

Vores næste møde d. 11.9 aflyses og erstattes af et tlf. møde d.28.9 kl. 20 Kurt sende mail 

rundt. 



Mødet i oktober fastholdes. 

 


