
Referat fra bestyrelsesmøde i Vejle den 22-3-2006 
 
Til stede: : Bjarne Wohlfahrt, Carl Jensen, , Birte Jensen, 
 Bitten von Aspern, Kirsten Frantzen, Vibeke Bødtger. 
Afbud fra; Else Palmquist  
 
 
 
Dagsorden: 
 
  
1. Generalforsamling 2006 
    Regnskab - kommentarer 
    Lokale  Er alt på plads og i orden ? 
    Dirigent  
    Valg  
    Forslag 
    Materiale 
        Udarbejdelse:  Bjarne 
        Pakning: Bjarne + 2-4 frivillige søges !! 
        Pakning sted:  Vejle / tid: skal være ude 13.04 (skærtorsdag) 
  
2. Regnskab / økonomi 2006 
3. Retningslinier for sundhedsudvalget. 
4. Ansøgning om tilskud til dommer-træf for Spordommere 
    Ansøgning om økonomisk støtte til Alaskan Malamute 
5. Henvendelse om tildeling af 0 til Finsk Lapphund 
6. Klage over sundhedsudvalgets svartider 
7. Klage over sundhedsudvalgets politik for svar 
8. Klage over racerepræsentant 
9. Eventuelt 
 
 
Ad 1: 
Generalforsamlingens forløb gennemgået. 
Alt Ok 
 
Ad 2: 
Regnskabet  drøftet og gennemgået,  bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet 
hæves med 20 kr. På grund af stigende porto udgifter. 
 
Ad 3: 
SU’s retningslinier godkendt, og lagt ud på SPK internet side. 
 
Ad 4: 
Tilskud til dommertræf: Godkendt 



Tilskud til Alaskan Malamute .Det ansøgte beløb er det dobbelte af overskuddet for 2005.  
Bestyrelsen finder det er for mange penge til en enkelt race, når Sundhedsudvalget samtidigt har en 
generel undersøgelse i gang.  De 2 undersøgelser kunne have været koordineret med en betragtelig 
besparelse til følge.  Bestyrelsen må afslå ansøgningen og henviser til at undersøge billigere 
alternativer, hvor tilskud så kan komme på tale. 
 
Ad 5. 
Formanden svare udstilleren af Finsk Lapphund. SPK kan ikke omgøre dommerens beslutning. 
 
Ad 6: 
Afvises, reglerne for svartider er overholdt. 
 
Ad 7: 
Se Ad 6 
 
Ad 8: 
Bestyrelsen behandler ikke personlige uoverensstemmelser, derfor er sagen afvist. 
 
Ad 9: 
Modtaget forslag om ændring af reglerne for videregivelse af klubcertifikat, når klassevinder er 
klubchampion. 
SPK har valgt at følge CACIB regler, derfor bliver udstillingsregler ikke ændret. 
Modtaget klage over forskelsbehandling på SPK’s hjemmeside. 
Alle skal følge de af SPK udstukne rammer for hjemmesiden.  Klagen afvises. 
SPK anbefaler dispensation af Alaskan Malemute hvalpe, sendt til DKK 
Formanden refererede fra DKK’s formandsmøde: 

Verdensudstilling i Herning 2010 
DKK vært for HD konference. 

Udstillingsregler skal følge FCI, Danmark skal følge regler fra 1-1-2008 
SPK bestiller kuverter med SPK logo. 
 
Næste møde : Nyborg den 23- 4-2006 kl 12,00 
 
Referant: 
 
Bitten von Aspern 


