
 
 
Bestyrelsesmøde 30. November 2007 i Sporup hos Jan Buch Jacobsen 
 
Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Jan Buch Jacobsen, Vibeke Bødtger 
Afbud fra: Else Palmquist, Karina Kofoed, Mette Antonsen 
 
 
Punkt 1: Referent 
Sarah Brandes blev valgt som referent 
 
Punkt 2: Generalforsamlingen 2008 
Generalforsamlingen den 20. april 2008 bliver på hotel Antvortskov i Slagelse med start kl. 11.00. 
 
Punkt 3: Økonomi 
Vibeke Bødtger oplyste om aktuel status på diverse konti.. 
Derudover blev der talt om opkrævning af kontingent som skal udsendes i december.  
 
Budgettet for 2008 blev diskuteret, da flere medlemmer på generalforsamlingen 2007 mente det 
fremlagte budget var alt for optimistisk. Det blev besluttet at lægge budgettet ud fra ca 700 
medlemmer i 2008, da vi har mistet pomeranian og eurasier.  
 
Opfølgning på diverse besparelser.  
Der ser ud til, at bestræbelserne med henblik å at indhente besparelser på medlemsbladet ög 
klubbens udstillinger har båret frugt.  
 
Punkt 4: Udstillingsudvalget 
De nye regionsudvalg begynder at være på plads. Region Sjælland er færdig besat med Heidi 
Nielsen, Mette Haakonson,, Flemming Haakonson og Allan Sørensen som medlemmer. Region 
Fyn/Jylland har Vicki (og Kenneth) Graversen, Sarah Brandes samt Jan Buch Jacobsen som 
medlemmer, men kan godt bruge et medlem eller to mere, især fra Fyns området, så vi dækker 
bedre geografisk.  
Er der medlemmer, der har lyst at hjælpe på udstillingerne hører bestyrelsen dog stadig meget gerne 
fra dem.  
Allan Sørensen er formand for udstillingsudvalget og Vicki Graversen er sekretær for 
udstillingsudvalget.  
 
Præmieboden nedlægges og beholdningen gøres op af Mette Antonsen i december 2007. Kirsten 
Frantzen tilbød at hjælpe Mette med dette arbejde. 
 
Præmier fra 2008 bliver i form af gavekort. Sarah Brandes har haft kontakt med kennel Maj som 
hun arbejder på at færdiggøre en aftale med. 
 
På jubilæumsudstillingen var der inviteret en dommer fra Sydafrika. Denne dommer alene ville dog 
i transport mm koste klubben omkring 15.000 kr. hvilket bestyrelsen skønnede, var for dyrt i 
forhold til klubbens økonomi. Efter samråd med DKK er det derfor blevet meddelt den 
sydafrikanske dommer, at vi desværre ikke har råd til ham i denne omgang. I stedet inviterer 
bestyrelsen en dommer fra Skandinavien eller Tyskland.. 



 
 
Punkt 5: Blad 
Det blev diskuteret, hvorvidt bladet er blevet ”for tyndt”. Der var dog enighed om, at det især var 
det faktum at udstillingsresultaterne er taget ud samt at bladansvarlig formår at ”presse” tingene 
sammen og bruge pladsen, der gør at bladet fylder mindre.  
 
Antal blade til 2008 blev diskuteret? Vibeke Bødtger fortalte, at hun hver gang har mange blade til 
overs. Det blev aftalt at undersøge, hvorvidt det er billigere at få trykt 1000 eksemplarer, som vi får 
nu.  Hvis ikke sættes antallet af blade ned til 850 med virkning fra 01. 01 2008. Vibeke Bødtger 
kontakter trykkeren.  
 
Punkt 6: Intern kommunikation 
Bestyrelsens interne kommunikation blev diskuteret.  
 
Punkt 7: Henvendelser fra medlemmerne  
Bestyrelsen har modtaget klager fra adskillige medlemmer vedrørende 2 af klubbens opdrættere, 
som har overtrådt klubbens etiske retningslinier. Bestyrelsen besluttede, at den ene opdrætter skulle 
have en påtale, mens den anden skulle have en advarsel. Kirsten Frantzen ville tage sig af dette.  
 
Racerepræsentant for basenji havde ansøgt bestyrelsen om i forbindelse med jubilæumsudstillingen 
at afholde uofficielt skue for basenji. Bestyrelsen bifaldt ideen, så længe klubben ikke har nogen 
økonomiske udgifter i forbindelse med dette. Kirsten Frantzen svarer racerep. For basenji. 
 
En eksteriørdommer har ansøgt om at blive dommer for flere af klubbens racer; bestyrelsen gav 
grønt lys. Kirsten Frantzen sender indstilling til DKK. 
 
Racerepræsentant for Mexicansk Hårløs har kontaktet bestyrelsen angående avl på racen. Kirsten 
Frantzen sender hende et svar.  
 
 
Søndersø 04.01.2008 
 
Sarah Brandes 
 
Godkendt af bestyrelsen 17.02.2008 


