
Referat af bestyrelsesmøde. 
  
  Bestyrelsesmøde afholdt den 29/3 2003 hos Bjarne Wohlfahrt, tilstede var Bjarne Wohlfahrt, Else 
Palmquist, Birthe Jensen, Carl Jensen, Frank Fuhlendorf og Bitten von Aspern. 
 
Dagsorden :  Økonomi 
 -regnskab 
 -aktuel situation 
 -hvalpekontingent 
 -støtte til internationale raceforeninger 
 
 Generalforsamling 
 -praktisk afvikling 
 -indkomne forslag 
 -valg , bestyrelse, racerepræsentanter, revisorer 
 
 Klager 
 
 Dommeruddannelser 
 
 Eventuelt 
 -DKK repræsentantskabsmøde 
 
 
Økonomi : Regnskabet er fremlagt og revideret, desværre viser det et underskud på 42000,-kr, tiltag 
for at genoprette økonomien er stærk fokus fra alle sider på udgifters rimelighed og størrelse samt 
forslag om kontingentforhøjelse på 20,-kr for 2004. 
 
  Vi laver hvalpelisten om og slår den sammen med avlsnyt, så fremover vil man kunne melde 
kombinationen til umiddelbart efter parring, og så er den gældende til hvalpene er 3 mdr. gamle, 
opdrætterne skal dog selv huske at melde når hvalpene er født. Prisen vil fortsat være 60,-kr for hele 
perioden. 
 
  Deltagelse i de internationale foreninger der dækker en enkelt race er noget som den enkelte race 
selv er økonomisk ansvarlig for, SPK vil dog gerne bistå med navn og evt. klubblad hvis 
medlemmerne i racen ønsker det. 
 
  Bjarne afventer lige en dag mere hvorefter de indsendte forslag til generalforsamlingen samles og 
trykkes.  Kandidater til racerepræsentant skal selv fremsætte deres kandidatur til formand 
eller sekretær. Vi har prøvet at samle dem op som vi har set i bladet, men man skal altså ikke regne 
med at det er tilstrækkeligt at fremsæte sit kandidatur på den måde. 
 
  Klager : Vi har fået klager over en racerepræsentant der har lavet sin egen hvalpehenvisning, 
denne har fået tilsendt et brev som vi afventer svar på. 
                Vi har også fået et par klager over opførsel på udstillinger, disse klager afvises med 
henvisning til at det er noget der påpeges på dagen til udstillingsledelsen, eller, hvis det foregår i 
ringen, til ringsekretæren, men vi vil gerne påpege at selvfølgelig skal udstillingsreglementet 



overholdes af alle,og det gælder også den såkaldte showhandling, hvor føreren smider snoren fra 
sig, det er ikke tilladt. 
  Bjarne svarer klagerne direkte. 
 
  Desværre har vi også fået klager over tonen på debatsiden, og vi må på det skarpeste tilråde at 
siden ikke bliver brugt til mere eller mindre tydelige personangreb, denne sag afsluttes med en 
kraftig påmindelse til vedkommende.  Hvis personangrebene og den kedelige tone fortsætter, vil 
bestyrelsen lukke debatsiden. En anmeldelse til DKK´s disciplinærudvalg vil desuden blive 
overvejet. 
 
  Frank Fuhlendorf har ansøgt om at blive dommerelev, ansøgningen videresendes til DKK. 
 
  Brev fra DKK angående indfletning af Grønlandshunde videresendes til racerep. til kommentering. 
 
  Der er hos DKK en verserende sag om momsfritagelse, som evt kan ende med afsmittende 
virkning på SPK 
 
  Referent  Carl Jensen  


