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Ref. Bent Jacobsen 

 

1. Møde med udstillingsudvalg. 

 Udvalget gav udtryk for stort arbejdspres ved klubbens udstillinger. Specielt klubudstillingen 

hvor der er andre aktiviteter udover udstillingen skaber et stort pres på udvalget. Konklusionen 

blev at bestyrelsen fremover er ansvarlig for fællesspisninger og lotterier på klubbens 

udstillinger. 

Til klubudstillingen i juni er Sponsorudvalget ansvarlig for lotteriet, og der er fundet frivillige 

kræfter til at hjælpe med fællesspisning fredag aften på klubudstillingen. 

Udstillingsudvalget sender materiale som de har liggende til bestyrelsen omkring disse ting.     

Medlemmer af klubben opfordres til som sidste år at arrangere fællesspisning lørdag aften hvis 

der er interesse for det.  

Alle øvrige ting på udstillinger tager udstillingsudvalget sig af. 

 Forskellige problemstillinger blev vendt, bl.a. hvad der kræves af gulvbelægning for at holde 

indendørs udstilling, julefrokosten på juleudstillingen i Strib og fordelingen af egen udstillinger i 

landet. Desuden god dialog omkring det at arrangere udstillinger og hvad der kræves af 

planlægning og udførelse. 

 Udvalget er så klar som de kan blive til den nye udstillingsverden i 2015 med det nye system 

omkring online kritikker. 

 

2. Referat og postliste. 

 Referat underskrevet af de tilstedeværende og en henvendelse fra et medlem blev informeret ud. 

 

3. Økonomi. 

 Porto afregning bliver stadigvæk sendt til tidligere kasserer. Undersøges og ændres.  

 Konto med fast rente mangler de sidste dokumenter til underskrift. 

 Foreløbigt regnskab ser ud til at lande på ca. -30.000 kr. 

 I budget for 2015 tages hensyn til de udgifter der har været 2014, men økonomien er presset på 

vigende kontingent indtægter. 

 

4. Indstilling dommer. 

 Ansøgning blev godkendt og indstilles til DKK og ansøger informeres 

 

5. Velkomstfolder. 

 Der er fremstillet 100 stk. af den nye og den kommer nu ud til nye medlemmer. 

 

6. Nyt fra udvalgene. 

 Udstillingsudvalg: Se pkt. 1. 

 Avls- og sundhedsudvalget: Har afholdt telefonmøde – mangler at indsende referat 

Blodprøver udtaget af hunde (som opfylder klubbens anbefalinger til avl) ved avlsbeskrivelse 

arrangementet sendes til test efter ejers samtykke. Sundhedskonto yder tilskud på 140 Euro. 

Fremover ydes der tilskud på 100 Euro til testen til alle Bernere der står på klubbens Avlslister. 

Der kommer indlæg i februar BB omkring den nye test. 

KU-life kontaktes vedr. et møde. 

Retningslinjer for udvalget er lige på trapperne og skal godkendes af bestyrelse  
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Ref. Bent Jacobsen 

 

 Aktivitetsudvalget: Styr på rosetter til Nyborg 

Dommer til Klubudstilling på plads. 

Ansøgning til åbne prøver til Klubudstilling 2016 sendes af sted selvom fristen er overskredet, 

evt. bliver der lukket prøve. 

Vil arbejde på at være synlige på udvalgte klubudstillinger med lidt Rally, Lp eller vognkørsel. 

 Sponsorudvalg: Oliver ønsker mere synlighed omkring medlemsaftalen. Deres annonce skal i 

bladet hver gang som helside alternativ på opslagstavlen hvis der ikke er plads enkelte gange. 

Desuden gøres aftalen mere synlig på hjemmesiden.  

Står for lotteri på Klubudstillingen. 

 It-udvalg: Louise tilgår udvalget. 

 

7. Nyt fra Træningspladserne. 

 Mangler stadigvæk kontaktperson til Århus Træningsplads 

Pladserne opfordres til at ajourføre deres hjemmesider så de er up to date med oplysninger da 

den nye velkomstfolder ikke indeholder oplysninger om kontaktpersoner, træningstider, etc. kun 

pladsernes hjemmesider adresser. 

 

8. Hvalpepakker. 

 Online spørgeskema udsat på pga. div. omstændigheder. 

 

9. Hjemmeside. 

 Der findes flere forskellige løsningsmodeller hos DKK til forskellige priser. En løsning i den 

øverste prisklasse foretrækkes og vil belaste regnskabet i 2015 med ca. 15.000 kr. og fremover 

med ca. 2500 kr. årligt   

 

10. Fast lægge mødedatoer. 

 Sidste mødedatoer frem til GF er fastsat. 

 

11. Fremtidsplaner/visioner for DBSK. 

 Havde en længere drøftelse og der laves et arbejdsredskab til næste møde som der skal bruges en 

del tid på. 

 

12. Næste møde. 

 Næste møde afholdes søndag d. 1. februar kl.10 i Horsens 

 

13. Evt. 

 Der blev orienteret fra formandsmødet i DKK og der opfordres til at medlemmer bruger sin 

stemme på valget til DKK’s bestyrelse. 

 De gamle præmiekuponer udgår pr. 30. april og kan derefter ikke bruges mere. (Se klubbens 

hjemmeside) 

 Der kan doneres præmiekuponer til Sundhedskontoen på Nyborg udstillingen. 

 


