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1. Postliste. 
Ingen bemærkninger 
 

2. Udstillingsudvalget. 

Det nye udstillingsudvalg er nu en realitet. Det består af Jeanette Damm Lerskov, Nicole Hecksher, 

Janne Klitgaard, Fie Basbøll og Gitte Nielsen. De er allerede godt i gang med opgaverne og vi ønsker 
dem held og lykke. Husk at tage godt i mod dem. 
 

3. WDS Kina 2019. 

WDS i Kina 2019 kan få debatten i gang blandt de fleste mennesker. Vi henholder os til Dansk Kennel 
Klub´s skriv fra deres bestyrelsesmøde d. 27/8 2015, og gør opmærksom på at DKK kan sanktionere 

specialklubber og deres medlemmer. Læs mere på link: http://www.dkk.dk/news.asp?ID=21148 

 

4. Bernerblad. 
Bernerbladet blev, allerede på årets generalforsamling, nævnt som et element i klubben der kunne 

trænge til en makeover.  

Da bladet er en stor udgift for klubben, vil der fra 1/1 2016 ske en ændring af antallet af blade. Det 
virker som en naturlig ting at sætte det i værk nu hvor vi har vores nye hjemmeside, som giver mange 
flere mulighed for at opdatere siderne. Derved kan der annonceres arrangementer og lign. Fra 

træningspladserne, uden at en webmaster skal ind over. Når der frigives sider fra træningspladserne 

bliver der mere plads til artikler. Træningspladser vil dog stadig få plads til opslag om f.eks. skuer, fælles 

gå tur, ringtræning osv. Der vil også være en side med oversigt over pladserne. 
Udstillingskalenderen bliver skåret ned, så der vil blive vist de 8 kommende udstillinger. Den fulde 
kalender kan stadig ses på hjemmesiden. 
Fremover vil bladet udkomme 5 gange om året, i marts – maj – august – oktober – december. 

Bladene vil få forskellige emner som fokus: 

Marts – Nyborg udstilling med uddeling af hitlistepræmier 

Maj – Generalforsamling 
August – Hasmark + trænerseminar 
Oktober – Kåring af årets forside 
December – Avlsbeskrivelse + de endelige hitlister 
Et medlem af bestyrelsen skal stå for det opsøgende arbejde for at få flere artikler med i bladet. 

 
5. Promovering af klubben. 

Bestyrelsen har fået en henvendelse ang. Promovering af klubben. På vores nye hjemmeside vil der 
blive linket til DKK´s hjemmeside koeb-hund.dk. Herfra er der også link til vores hjemmeside. 
Vi vil få nedsat en arbejdsgruppe der skal se på om der skal ske yderligere tiltag.  

Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg der kan komme på hjemmesiden samt evt. trykkes i den folder 

der allerede nu findes om vores træningspladser. 

http://www.dkk.dk/news.asp?ID=21148


Det er vigtigt at understrege at arbejdet ikke må koste klubben meget mere end en ny optrykning af 
folderen. 

6. EVT. 

UHM er ved at være på plads. Der mangler nogle få oplysninger inden arrangementet kan 
offentliggøres på hundeweb til tilmelding. 

Julefrokosten på Strib bliver i år afholdt efter endt udstilling, efter en afstemning om tidspunktet. Der 
blev oprettet en elektronisk survey hvor der kom 34 besvarelser. Tak til dem der gav sig tid, samt kom 

med yderligere kommentarer. 
Det er nok ikke sidste gang vi benytter os af et spørgeskema online. 
Avlsbeskrivelse: Tilmelding samt betaling via hundeweb. 
Hundeweb: Password til klubsystemet i hundeweb vil blive ændret. Har du brug for adgang til systemet 

så send en mail til lise: kontakt@kennel-kjaer.dk. 

I forbindelse med den nye hjemmeside bliver der mulighed for at bestille varer i webshoppen. Vi 
forventer at bestilte varer kan afsendes indenfor 5 hverdage. 
Alle hitlister og avlslister er ved at blive lagt ind på hjemmesiden. Det sker i første omgang manuelt. Når 

hjemmesiden går i luften kan man kontakte Louise: hoffi_lou@hotmail.com hvis ens hund er opført 

forkert, ikke er med eller man finder andre fejl. 
 

Referent Hanne 

mailto:kontakt@kennel-kjaer.dk
mailto:hoffi_lou@hotmail.com

