
Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 26.oktober 2013 kl.9 til kl.12 i Bakkehuset Middelfart. 

Tilstede: Bent Jacobsen, Kurt Thomsen, Frank Andersen, Lise Kjær, Jeanette Michelsen, Rikke Mollerup, 

Karin Nielsen til 10.30, og Dorte Paludan 

Pkt. 1 godkendelse af referat, postliste m.m. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Der var et spørgsmål til postlisten vedr. henvendelse fra Inge 

Bibby om blodprøver til Frankrig. Dorte fortalte det drejede sig om blod til forskning og af KU-sund allerede 

har taget prøver fra til dette og aftaler med dyrlægerne i Frankrig hvordan de vil have dem fremsendt. 

Pkt.2 generel kommunikation 

Vi tog en snak om hvad der egner til  mail debat og hvad der er bedre egnet til direkte debat på møderne. 

Det er bl.a. aktuelt fordi vi har haft lidt længere mellem vores møder i den senere tid. Nogen gange er det 

bare for vanskeligt at få hele baggrunden med på en mail og det skrevne ord kan virke anderledes end en 

mundtlig forklaring. 

Vi gennemgik også lige proceduren for godkendelse i referatet. 

Pkt.3 økonomi og budget 

Det ser rigtig fint ud, der er brugt mindre på kontorhold og transport. 

Så nu forventer vi et overskud på årets regnskab. 

Pkt.4 medlemsnedgang nu under 700 medlemmer, 76 stoppet bare ved at undlade at betale. 

Hvad får man ud af at være medlem, meget mener vi selvfølgelig, men det undersøges om vi skal have login 

på visse dele af hjemmesiden. Meget kører på de sociale medier, der har vi ikke tid til som frivillige at 

blande os.  Vi overvejer at tage medlemskartoteket hjem, da vi har skiftet økonomisystem og Economic har 

et godt styre system tilknyttet. Vi betaler DKK 16.000 kr. for kører vores medlemskartotek og de penge kan 

nok godt bruges bedre.  Dorte sender krav listen rundt til bestyrelsen. 

Ellers lægger vi endnu engang hoveder i blød og tager punktet op igen. Det er i øvrigt alle hundeklubber der 

oplever en medlems nedgang p.t. 

Pkt.5 møde træningspladser 

Bent skriver rundt til styringsgrupper og spørger om de har lyst til et møde med bestyrelsen og hinanden og 

hvad de gerne vil have dagsorden skal indeholde. Vi planlægger mødet så snart vi kender ønskerne fra 

styringsgrupperne. Vi holder lidt øje med hvornår der foregår mere uformelle gåture m.m. rundt om i 

landet og prøver at deltage i disse. Karin giver besked hvis hun ser noget på facebook. 

Det drejer sig om at få formidlet den interesse vi har for hvad der sker rundt omkring. 

Pkt. 6 aktivitetsudvalg/ Otterup prøver 



Lise kan ikke være den ansvarlige på LP/RALLY udstillingen på Hasmark. Hun kan godt/ har allerede bestilt 

dommere, men der skal også opstilles ringe, hentes materiel, prøveleder sekretærer m.m. Så vi skal have en 

der kan være ansvarlig og deltage aktivt på udstillingen. Der er ingen der har meldt sig til aktivitetsudvalget 

bortset fra Hanne Bank Pedersen. Det skal vi have ellers må vi aflyse LP og Rally prøverne i Otterup og det 

vil være virkelig synd. 

Pkt.7 Avlskåring 

Karin fremlagde et foreløbig budget for arrangementet og det forventes at den første avlskåring kan finde 

sted i april/maj 2014. Karin tager fat i de tre ønskede dommere og aftaler dato. det bliver på Fyn. 

Pkt.8 Bladet og muligvis hjemmeside 

Vi udskyder beslutningen om at skifte trykkeri, da den reelle besparelse ikke vil være særlig stor. 

Efter generalforsamlingen skal der både findes ny opsætter/ grafiker og redaktør til bladet og så må de 

være med til at beslutte hvordan det er mest praktisk og rentabel for dem at få bladet trykt og leveret. 

Dorte laver en annonce og sætter i hvor vi efterlyser personer til at lave bladet, det kommer i sammen med 

den første indkaldelse til årets generalforsamling. 

Jeanette, Kurt og Dorte genopstiller ikke, Dorte tager kontakt og får afklaret hvad Karin gør. 

Frank stiller op til bestyrelsen. 

Karin skriver nyt fra bestyrelsen. 

Kurt arbejder videre med mulige forbedringer af hjemmeside, med de begrænsninger der nu er i systemet. 

Pkt.9 Eventuelt. 

9.1 Hvalpepakker 

Vores tilbud om Hvalpepakker har nu kørt et års tid og de bruges desværre ikke meget. Med hensyn til 

udstillingsgavekortet udvider vi dette til at gælde alle DBSK udstillinger. Lise ser dem efter engang og 

kommer med andre forslag herunder et billede af hver hvalpepakke. 

Teknisk er folk nød til at betale via hundeweb/netbank og så fremvise kvittering og gavebevis, så får de 

deres penge retur. Dette fordi al tilmelding foregå via hundeweb. 

9.2 Ulovlige transporter, import og hvalpefabrikker. 

Dorte skriver en mail til DKK, hvor vi formidler Lises tanker om dyrlæge/forsikringsselskabspligt til at 

indberette hvor hunde stammer fra. Det kunne også være et krav at importerede hunde skal have stambog, 

evt. med en udvikling af hunderegisteret. 

DKK burde lave en større annoncekampagne om sikkert køb af hunde og hvad der bør undgås. 

 



9.3 Dispensationssag 

Den omsendte dispensationsansøgning har vi svaret på at vi ikke ønske der gives dispensation på det 

foreliggende grundlag. DKK forventes efter tlf. samtale at give denne alligevel. 

9.3 Pladsleje Box-it 

Da Lilian Milek Madsen, Kurt og Dorte m.fl. ligger inde med flyttekasser der er fulde af historisk materiale, 

undersøger Jeanette hvad det koster at leje mere opbevaringsplads hos Box-it. Vi vil så begynde at flytte 

materialet derover. Vi forsøger alle at få ryddet op inden nye skal overtage de forskellige poster. 

9.4 Hitlistepræmier 

Hitlistepræmierne til LP og Rally hundene bliver bestilt sammen med udstillingshundenes præmier og vil 

blive det samme. 

9.5 Sponsorer i bladet. 

Vi begrundede kort hvorfor sponsornavne desværre ikke kan nævnes i bladet enkeltvis. Vi fortsætter med 

denne praksis. 

9.6 Sundhedssymposiet i Geneve. 

Karin er i gang med at skrive en rapport til os om de forskellige indlæg på symposiet. 

KU.-sund sender som nævnt blodprøver til Frankrig. 

Der er helt nye tyske forskningsundersøgelser der tyder på at vi er ved at avle Schæferlignende bagpartier 

på vores hunde i forsøget på at få dem til at løbe med lange skridt. HD belaster tilsyneladende hele hunden 

mere end AD, dette viser de tyske undersøgelser også. 

Inge skriver til bladet vedr. symposiet. 

Vi må lige finde ud af, hvorfor Karin ikke kunne deltage i selv IWG generalforsamlingen. 

Rikke spurgte til den tyske test, Karin fortalte om den og sagde at den stadig er på afprøvningsstadigt, 

derfor skal man tænke sig godt om før man kaster sig ud i den. Det er nok den bedste der er på markedet i 

dag, og den er relativ dyr. 

9.7 Opfølgning fra Rikke 

På grund af studier er Rikke ikke kommet videre med sine opgaver. 

9.8 Personsag. 

Vi drøftede kort en personsag og foretager os ikke yderligt. 

 


