
Referat - bestyrelsesmøde i DBSK, søndag d. 18/6-2017 kl. 12-17, Østergades Forsamlingshus, Middelfart 

Tilstede: Werner, Lars, Maria, Monica og Gitte Afbud: Tine (Berit og Jens har meddelt forfald)  Referent: Gitte 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. OK 

2. Godkendelse af dagsorden. OK 

3. Opfølgning på emner / opgaveliste 
a. Tiltag/forslag til jubilæumsåret 

2018. (Jens) 
b. IWG 
c. Tema om pelspleje i BB, hvem? 

(Berit) 
d. BB som PDF (Tine) se nedenfor. 
e. Lotteri på Hasmark (Berit) 
f. Hjemmeside, hvor langt er vi i 

processen? (Monica) 
g. Møde med ASU) Maria 

 

a. Tiltag/forslag til jubilæumsåret 2018 

Jens havde fremsendt en mail med en masse spændende ideer til tiltag i forbindelse 
med jubilæumsåret. Bestyrelsen valgte at nedsætte et jubilæumsudvalg bestående af 
Maria, Jens, Monica og Gitte. Det første udvalget gør er at finde repræsentanter fra UU 
som skal med i udvalget. Nogle ideer til kunne være: 
Hasmark udstillingen: Udstillingspræmier, erindringspræmier, fotokonkurrence, 
tegnekonkurrence. 
 
Hanstholm udstillingen: Goldcup med hemmelig dommer, Ture i området (Peter Uno 
har tilbudt at stå for et forslag til program). 
 
Nyhedsbrev til udenlandske klubber udsendes snarest 
 
”Jubilæumsskrift” - historien fortalt om klubben, hitlisten, formænd gennem tiden, og 
meget andet. Vi tænker historien formidlet ved jubilæumsfesten i Hasmark og derefter 
tilgængelig elektronisk i en eller anden form. Evt. udarbejdet af en journalistelev, som 
mangler en opgave. 
 
Hæder til 40-års jubilarer 
 
Kontakt til medier om at lave et indslag fra Hasmark 
 
Sponsorer 
 
 
b. IWG 



Gitte redegør for en frustration i bestyrelsen om, at der ikke er den fornødne 
kommunikation mellem IWG kontaktpersonen og DBSK. Al anden kommunikation til 
DBSK går via formanden som delegerer til udvalg. Vi ønsker at samarbejdet med IWG 
fremover skal foregår på samme måde. Vi er enige om, at Inge Bibby, som har været 
kontaktperson til IWG fortsætter som DBSK’s repræsentant, men at vi ændre det så 
IWG-kontaktpersonen er formanden i klubben. På den måde sikrer vi kommunikationen 
mellem IWG og DBSK. 
 
c. Tema om pelspleje i Bernerbladet. 
Christian Niss vil skrive et indlæg til BB om pelspleje. 
 
d. Bernerblad som PDF 
Vi har valgt at få Bernerbladet i PDF-format så det kan udsendes elektronisk til nye 
medlemmer og som prøveblad. BB fortsætter selvfølgelig i papirudgaven også. 
 
e. Lotteri på Hasmark 
Avlsudvalget har sagt nej tak til at tage hånd om lotteri på Hasmark, men UU har sagt ja 
til at tage opgaven og overskuddet går til jubilæumsåret. 
 
8. Hjemmesiden - hvor langt er vi i processen. 
Monica har kontaktet Louise Hoff (webmaster) om hendes holdning til en ny 
hjemmeside. Sammen har de snakket om at lave et IT-udvalg.  Bestyrelsen mener det er 
en god ide med et IT-udvalg. I det nye udvalg indsætter vi Louise Hoff, Monica og Jesper 
Graff Ebbesen. Maria får lavet en samarbejdsaftale med IT-udvalget om deres 
fremtidige arbejde.  
Monica finder ud af hvilken aftale vi har for den nuværende hjemmeside og hvornår vi 
er fri af den aftale. Monica sørger en tidsplan for projektet. Planen ligger klar senest til 
næste bestyrelsesmøde. 
 
9. Møde med ASU/Bestyrelse 
Doodle udsendt og den dato hvor flest kan deltage er 27. august 2017. Vi planlægger at 
afholde mødet i Middelfart. 
Punkter bestyrelsen ønsker på dagsordnen: 

 Klubbens regler for avls-og sundhedsudvalgets arbejde gennemgås og evt. 
tilpasses.  

 RAS - hvordan, hvor og hvornår 



  
Tine Ringgaard kontakter Inge Bibby om yderligere punkter til dagsordenen og får 
herefter udsendt dagsorden for mødet. Gitte kontakter Aslaug og hører om hun igen vil 
booke et lokale til os.  

 

4. Indkomne forslag. 

a. Adresseændringer til Maria/DBSK 
(Werner) 

b. Forsikring (Werner) 
c. Kommunikation udvalg/bestyrelse 

(Werner) 
d. Konto til udvalgene (Werner) 
e. Sponsoraftaler (Werner) 
f. BB (Werner) 

 

a. Adresseændringer til Maria 
Werner starter på at få lavet en liste over ”steder”, hvor der skal laver ændringer når 
der kommer ny formand i fremtiden. Det sker at henvendelser ikke kommer frem til 
klubben fordi adresseændringer ikke bliver lavet i tide. 
 
b. Forsikring 
Werner kontakter DKK og får styr på vores forsikring. 
 
c. Kommunikation udvalg/bestyrelse  
Udvalgene påmindes om at lægge deres mødereferater på hjemmesiden. Kun på den 
måde ved vi hvad hinanden laver. AKU afholder ikke egentlige møder men 
kommunikerer løbende via Messenger. Nyt fra AKU kommer i bestyrelsesreferater og 
der skal fremover henvises hertil på klubbens hjemmeside i punktet ”referater fra AKU” 
 
d. Konto til udvalgene 
Udstillingsudvalget beholder deres kontokort. 
ASU får deres egen konto med kontokort. 
AKU frasiger sig egen konto 
 
e. Sponsoraftaler 
DBSK har ingen sponsoraftale, men har på et tidspunkt indgået en ”samarbejdsaftale” 
med Olivers om, at medlemmer kan få rabat på køb og Olivers sender klubben 10 % af 
medlemmernes køb. Vi er i tvivl om, om denne aftale fungerer da vi ikke kan se beløb 
overført fra Olivers. Gitte undersøger om denne ”aftale” er ophørt. 
Monica kontakter Essentials om en evt. klubaftale.  
 
f. BernerBladet 
Vi vil gerne frigøre noget plads i BB til mere relevante indlæg og tager derfor de løbende 
hitlister ud, da de alligevel ofte er forældede, når bladet udkommer. Årets resultater 
skal selvfølgelig fortsat have plads og der arbejdes frem mod en gang årligt, at gøre 
mere ”stads” af årets LP-hunde, rally-hunde og udstillingshunde.  



 
5. Henvendelser fra medlemmer/indgående 

post. 

En henvendelse fra et opdrætter angående en tvist med en anden opdrætter er drøftet. 
Klubben har ikke beføjelser til at gå ind i den personlige tvist. 
 

 

6. Nyt fra udvalgene. 

 

AKU: Står for DBSK’s deltagelse med racestanden på Store Hestedag. Arrangement med 
vognkørsel er planlagt til 17. september i Kolding-området. 
 
ASU: Avlsbeskrivelsesarrangement i september. 
 
UU: Ingen repræsentant til stede, men vi er ret sikre på, at de arbejder hårdt på at få 
styr på Hasmark-udstillingen 

 

7. Nyt fra DKK. Henvendelse om at der nu kan søges om a blive UHM-beskriver, hvis der er nogen der 
har ønsker at gå i gang med den uddannelse. 

8. Evt. Bestyrelsen har drøftet bestyrelsesmedlemmers forskellige holdninger til ytringer på 
sociale medier. Det indskærpes at bestyrelsesmedlemmer bør være særligt 
opmærksomme på at deltage sagligt og bidrage til god tone i debatten. 
 

9. Næste møde. Maria laver Doodle hvor vi kan plotte os på. Der var enighed om at det ikke bør tage 
mere end en uge at få givet sit svar. 

 
 

 

 

 


