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Referat fra bestyrelsesmøde den 25. april 2008  
Tilstede: Freddie Klindrup, Sarah Brandes, Georg Carlsen, Vicki Graversen og Pernille Strikert. 
Afbud fra: Else Palmquist. 
 
Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

Godkendt uden bemærkninger 
Efter det konstituerende møde den 20. april har Jan Buch Jacobsen 
meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvormed Vicki 
Graversen er indtrådt på Jans plads 
 

2. Jubilæumsudstilling,  
a. Dommere 
b. Indkvartering 
c. Lørdag aften 
d. Æresmedlem 
e. Information til 

udstillere samt 
medlemmer 

f. Udstillingsudvalg  
g. Hvem gør hvad 

a) Dommere til jubilæumsudstillingen er ”på plads”.  
b) 2 dommere indkvarteres på hotel, mens 1 bor i sin autocamper. 

Freddie ”servicerer” dommerne. 
c) Til lørdag aften er der bestilt buffet i cafeteriet. Der skal sendes 

invitationer ud senest den 5. maj til alle tilmeldte. 
Sidste frist for tilmelding til spisning er den 26. maj. Der kræves 
bindende tilmelding til spisningen, skal ske til Sarah Brandes 

d) Blev vedtaget. 
e) ? 
f) Allan Sørensen udpeges som formand for udstillingsudvalget, og 

vælger selv i samråd med bestyrelse øvrige medlemmer til udval-
get. Allan undersøger mulighederne for opbevaring og transport af 
klubbens udstillingmateriel. 

g) Allan kontakter nye og nuværende medhjælper vedr. opstilling.  
Vicki medbringer præmiebånd, skrivemaskiner og højtalere. 
Georg undersøger vedr. erindringsgave til udstillere. 
Det blev vedtaget at have præmieboden med til Svendborg, for at 
lade udstillere indløse deres gamle præmieboner. 
 

3. Dispensationer Der var ansøgt om dispensation i 2 tilfælde.  
Disse blev bevilget. 
 

4. Udstillinger 2009 
a. Datoer 
b. Sted 
c. Dommere 

 

a) Datoer er lagt fast 
b) De geografiske placeringer er næsten på plads. Der mangler 

reservation af nogle haller. 
Der planlægges at have 2 dobbeltudstillinger, 1 på Fyn sidst i maj 
og 1 på Sjælland sidst i august. 

c) Der mangler dommer til Rønne, resten er ved at være ok. 
 

5. Økonomi 
a. Regnskab 
b. Medlemskartotek 

 
 

a) Freddie kontakter Vibeke Bødtger med henblik på overdragelse at 
det regnskabsmateriale hun ligger inder med. 

b) Medlemskartoteket er overdraget til Georg, der afhenter det sidste 
hos Mette Antonsen. 

6. Opsamling af manglende 
medlemmer pga. fejl i 
girokort 

 
 
 

På grund af de fejl der har været i det udsendte kontingentindbetalingskort 
blev det besluttet at udsende breve til de medlemmer der er blevet slette 
på grund af manglende indbetaling. 
Dels for at høre om nogle er blevet slettet på trods af indbetaling, og dels 
for at tilbyde dem at få genoptaget deres medlemskab 
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7. Sporudvalg 
 

Der har på det sidste været nogen turbulens i sporudvalget.  
Freddie blev udpeget som bestyrelsens kontaktperson, og tager kontakt, til 
udvalgsmedlemmerne, med henblik på at få afholdt et møde for 
fastlæggelse af udvalgets arbejde. 
 

8. Dommerseminar Der var enighed om at det kunne være en god ide at arrangere et 
dommer/opdrætter seminar, i lighed med de 2 der tidligere har været 
afholdt. Der er ikke sat noget tidspunkt, men efteråret 2009 kunne være en 
mulighed. 
Vi tænker over hvilket racer der skal deltage til den tid. 
 

9. Diverse forretningsorde-
ner 

De af den nys afgåede bestyrelse, udarbejdede ”forretningsordener” er sat 
i bero indtil videre, da det p.t. handler om at få udført arbejdet. 
Senere vil vi gennemgå dem for en forenkling, da de som de er nu er 
meget tunge at arbejde med. 
 

10. Evt a) Der var indkommet 2 klagesager over afgørelser truffet af den 
tidligere bestyrelse. 
Da det drejede sig om parringer på tværs af størrelses og farveva-
rianter, undersøger Freddie i de respektive racers standarder, og 
deres hjemlande, hvorefter han svarer klagerne 

b) Vicki foreslog om man i ”Spidshunden” kunne lave racepotrætter 
over de forskellige race, i lighed med ”Hunden”. Vicki fik lov at gå 
videre med ideen, i samarbejde med den bladansvarlige. 

c) Der var ønsker om at der på hjemmesiden var en side med 
aktiviteter på tværs af racer. Det findes allerede ved siden af 
raceoversigten, men Georg arbejder på en måske mere ”synlig” 
side. 

d) Vicki vil gerne gøre noget for at få flere børn til at deltage i barn og 
hund, og vil derfor forsøge at udbrede kendskabet til hvad det er 
der bliver bedømt i disse uofficielle konkurrencer. 

e) Freddie foreslog at man genskabte debatsiden på hjemmeside for 
at få lidt bedre kommunikation i klubben. Det skal dog sikres at 
den kan holdes i en fordragelig tone, og ikke som sidst, hvor den 
udviklede sig til en kampplads for nogle få. 

f) Fordeling af arbejdsopgaver 
Hvalpeanvisning: Freddie 
Udskrivning af klubchampionatsdiplomer: Sarah 
Opbevaring af udstillingsmateriel: Allan kontakter Per. 

g) Generalforsamling: Søndag den 19. april 2009 i Nyborg 
h) Næste bestyrelsesmøde: Fredag den 15. august 2008 hos 

Freddie 
 

 
 
Ølsted den 2. maj 2008 
Georg Carlsen 
referant 
 
 


