
Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK lørdag d. 4/7 2015 

Tilstede: Gitte Nielsen, Frank Andersen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. 

Afbud: Heidi Dahl Jensen og Louise Hoff Kloster Lauridsen. 

 

1. Referat fra sidste møde underskrevet. 
 

2. Postliste gennemgået. Mail fra Agria ang. Forskningsmidler kommet efter postlisten var rundsendt. 
Mailen sendes videre til avls- og sundhedsudvalget da den har mere relevans for dem. 
 

3. Sammensætningen af bestyrelsen: 
Efter Hasmark er der kommet kritik af bestyrelsens handlinger, eller mangel på handling i 
forbindelse med udstillingsudvalgets afgang. Desuden blev der stillet spørgsmålstegn ved 
sammensætningen af bestyrelsen, om der skulle ske en om-konstituering. 
Kritikken er taget til efterretning, men der sker ikke en om-konstituering. Der er fortsat opbakning 
til formanden. 
Vi snakkede om hvordan vi fremadrettet kunne ændre på tingene. Bl.a. noterer vi os at det skal 
være muligt at takke afgående udvalgsmedlemmer til andre arrangementer end på 
generalforsamlingen, f.eks. på en udstilling, men det vil fortsat primært være på 
generalforsamlingen det vil ske. 
Der skal dog stadig tages hensyn til, at der i forbindelse med udstillinger, ikke sker en promovering 
af udvalgs-/bestyrelsesmedlemmer i dommers overværelse. 
Vi konkluderede, dette til trods, at Hasmark endnu engang var en rigtig god weekend. 
 

4. Kommunikation og samarbejde i bestyrelsen og udadtil: 
Lise forklarede at det at sidde i en bestyrelse ikke er nemt, men at man skal modtage trusler pr. 
mail og telefon er helt uhørt. Det er en forening hvor vi alle har den samme interesse, men med 
forskellige indgangsvinkler og syn på tingene. Vi bliver nød til at mødes på midten og finde en 
fælles vej frem. Vi skal få gjort de ting færdige vi har lovet f.eks. på GF. Kan man ikke nå det man 
har meldt sig til, må man give opgaven videre. 
Der er problemer med indmeldelse af nye medlemmer. Det tager for lang tid fra opdrætterne 
henvender sig, til hvalpekøber er registreret. Der er sket misforståelser undervejs, men vi håber 
processen kommer til at køre bedre.  
Vi foreslår at hvalpepakker bestilles senest når hvalpene er 6 uger, for at se om det kan hjælpe 
tingene på vej. Det betyder ikke at der ikke kan bestilles hvalpepakker senere, men så er det ikke 
sikkert de kan nå frem i tide. 
Desuden opfordrer vi til, at hvis man har fået et gratis-medlemskab som hvalpekøber, at man 
henvender sig til klubbens sekretær hvis man ikke modtager klubbladet. Send gerne en mail med 
info ang. Indmeldelses dato, opdrætter og eget navn samt adresse. Så vil vi kigge på det. 
Der arbejdes fortsat på en ny hjemmeside. Der er rigtig mange ting vi gerne vil ”have med over” og 
noget af arbejdet udføres af firmaet hvor siden er købt. Desuden arbejder 2 bestyrelsesmedlemmer 
på højtryk med de elementer vi selv skal klare, og det forventes at siden er i gang fra 1/9 2015.  
Det betyder også at den nuværende hjemmeside ikke bliver opdateret med andet end det mest 
nødvendige, samt hitlister. Mangler man info om noget kan man sende en mail til sekretæren. Vi 
beklager ventetiden, men håber det kommer til at fungere godt. 
Vi opfordrer endnu engang til at melde sig til vores kompetencebank, som blev foreslået på 
generalforsamlingen. Man er ikke i noget udvalg, men hvis du skriver hvad du kan hjælpe med, så 



får du en henvendelse når vi har brug for dig. Så kan man sige til eller fra om man kan hjælpe med 
den pågældende opgave. Der kan altid bruges nogen til at stille op, pakke sammen, køre bil osv. 
 

5. Facebook: 
Klubbens facebook side blev i sin tid oprettet for at give klubbens bestyrelse mulighed for at 
udsende ”hurtig” info til medlemmer. Siden er ikke til debat-indlæg. Vi vil prøve – i en periode – at 
sekretæren svarer på folks henvendelser via facebook. Det vil stadig være sådan at indlæg først 
offentliggøres når der er et svar klar. Hvis henvendelsen læner sig for meget op af debat, vil det 
blive taget med på først kommende bestyrelsesmøde. Dette er et kompromis indgået i bestyrelsen, 
da der ikke er enighed om brugen af siden. 
 

6. Udstillingsudvalg: 
Der er to nye medlemmer der har henvendt sig, og de vil blive sat ind i tingene, af Lone og Lillian, 
over det næste stykke tid. 
Gitte vil være kontaktperson fra bestyrelsen til udstillingsudvalget. 
Vi snakkede om at udstillings- og aktivitetsudvalg fremadrettet skal arbejde mere sammen omkring 
Hasmark, så der ikke bliver lavet dobbeltarbejde. 
 

7. Hasmark: 
 blev vendt under punkt 3. 
 

8. Hundeweb/klubsystem: 
I klubsystemet er der mulighed for at optimere databasen over medlemmer. Der er nogle der står 
oprettet forkert. Der vil blive kigget på det, så vi kan dele dem op i gratis-medlemmer, dyrlæger 
osv. Det betyder at der muligvis kan reduceres i antallet af blade der sendes ud. 
 

9. Mødekalender: 
Der udsendes ny mødekalender til planlægning af møder i efteråret. 
 

10. Evt.: 
De præmiekuponer man får for at vinde forside- eller bagsidebillede på bernerbladet bliver 
fremover lavet om, så de gælder på lige fod med præmiekuponer fra udstillinger. Dvs. de kan 
bruges til køb i bernershoppen, glas hos Weidinger, samt i boder på klubudstillinger. Trykket på 
kuponen bliver ændret, men har man allerede en kupon liggende, gælder ændringen også for 
denne. 
Bestyrelsen har fået 7 pladser til DKK´s weekend-møde på Askov højskole d. 17. og 18. oktober 
2015. Hvis ikke alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage, vil pladserne blive tilbudt 
udvalgsmedlemmer efter ”først til mølle”-princippet. 
Dogparkour søndag d. 26/7 2015 ved aktivitetsudvalget gennemføres som planlagt. 
 
Referent 
Hanne 
 
 
 
 


