
Referat - bestyrelsesmøde i DBSK, søndag d. 5/6-2016 kl. 13-16 
Tilstede: Werner, Berit, Dorthe, Maria, Jens og Tine. 

Afbud: Per 

 

1. Referat godkendt. 

2. Dagsorden godkendt. Punkter udskudt fra sidste møde tages op under evt. 

 

3. Indkomne forslag. 

 Samarbejde mellem bestyrelse og udvalg: 

Referater fra udvalgenes møder, skal videresendes til bestyrelsen.  

 Tiltag eller ændringer skal forelægges bestyrelsen. Henvendelser fra udvalgene til 

DKK skal ske via bestyrelsen. Dette for at sikre gennemsigtighed og overskuelighed.  

 Tilskud til genomtest:  

Avls-og sundhedsudvalget har umiddelbart sat tilskud til genomtest i bero. Jens 

foreslår en afstemning om hvorvidt tilskuddet skal afskaffes. 

 Afskaffelse af tilskuddet besluttes af en enig bestyrelse.  

Bestyrelsen afventer indstilling fra avls- og sundhedsudvalget, hvad de ønsker 

forskningsmidlerne brugt til.  Dispositioner skal godkendes af bestyrelsen.  

Bernerbladet: Maria foreslår, at vi aktivt efterlyser skribenter til interessante emner 

til bladet. Månedens historie. Honoreres med en lille præmie. Berit vil stå for at 

administrere og fremsende disse. Der er et konkret forslag om en artikel om 

pelspleje. Maria vil spørge relevante personer om dette. 

 Suppleanter: Dorthe har et spørgsmål til suppleanters deltagelse i møder, og 

stemmeret i medlemmers fravær. Suppleanter har først stemmeret i det øjeblik de 

træder ind i bestyrelsen i stedet for et afgående medlem.  

 

 4. Henvendelser fra medlemmer/indgående post. 

- Der har været henvendelser vedrørende ledige hunde til omplacering. Der er 

henvist til hvalpeformidler.  

- Der har været henvendelse vedr. vurdering af en specifik opdrætter. Bestyrelsen 

har svaret, at alle opdrættere i DBSK opfylder de gældende krav til opdræt, og kan 

derfor anbefales.  

 

 



5. Nyt fra udvalgene. 

 Avls- og sundhedsudvalget: Udvalget ønsker at undersøge, hvorvidt den 

avlsgodkendelsesprocedure, der er beskrevet i kommissoriet, stadig er gældende. 

Der henvises til et afholdt avlsbeskrivelsesarrangement, der ikke umiddelbart kan 

fremskaffes dokumentation fra. 

Avls- og sundhedsudvalget arbejder på genindførelse af bevis for avlsgodkendelse. 

Der er planlagt avlsseminar i september. Yderligere info følger.        

Udvalget har på sidste møde, lavet enkelte rettelser i kommissoriet, primært 

formuleringer. Udkast fremsendes til bestyrelsen til godkendelse, hvorefter det 

offentliggøres.  

Udstillingsudvalg: Udstillingskalender for 17 er næsten færdig. Der mangler få 

godkendelser før indsendelse til DKK.  

Aktivitetsudvalget. Der arbejdes pt på planlægning af klubudstillingen i Hasmark. 

Hvalpeformidler spørger til, hvilke oplysninger der kan/skal påføres hvalpelisten. 

Bestyrelsen beslutter, at listen må indeholde de oplysninger der er tilgængelige på 

hundeweb. Oplysninger der rækker udover dette, må opdrætterne oplyse på egne 

hjemmesider.  

 

6. Nyt fra DKK. 

 DKK har spurgt om vi vil være aktive i nogle af deres arrangementer. Gitte vil 

arbejde på at DBSK kan deltage i Hestens dag 4/9.  

 

7. Evt. 

- Sponsorgaver. Det drøftes hvordan sponsoraftaler skal formuleres og præmier skal 

anvendes. Engelykke har sagt ja til at sponsorere gaver, som vil blive brugt på 

Hasmark. 

- Forslag om at give lidt medlemsfordele/gaver til klubudstillinger. 

- Ang. IWG. Per ville komme med et oplæg ang IWG. Da Per ikke er tilstede til 

mødet, udskydes dette punkt til næste møde.  

- Næste møde 17/9. 

 


