
Referat fra den 12/9 -18  

 

Deltager: Michele,  Jens-Erik, Birthe, Helle, Annick og Gitte Renée  

Mødet blev afholdt fra kl. 17-21. 

 

Mødet starter med frustration over at bestyrelsen ikke har mulighed for at tage 

nogle beslutninger selv – hvad gør vi fremover ?  

 

NÆSTE GANG PÅ BESTYRELSES MØDET: 

 

Vi udsætter punkterne om bestyrelsesarbejde til næste gang.  

Vi skal behandle forretnings ordenen til næste gang.  

2018 UDSTILLINGS STATUS UDSÆTTER VI TIL NÆSTE GANG. 

Personaledataloven 

Uddannelser/kurser under DKK 

Træning i NFK regi.  

 

.  

 

Under punkt 4. 

 

E/ Udstillingerne/udstillingsudvalget:  

 

Der ligger allerede en plan over udstillings opgaverne, over et helt år.  Der ligger 

et årshjul for udstillingsudvalget.  

Evt. Udarbejder bestyrelsen udstillings kalenderen.  



Birthe overtager Absalon + lille Skensved udstillingen, da Annick trænger til at 

holde orlov. Birthe og Annick tager en snak og finder ud af hvad der skal hjælpes 

med.  

 

Punkt 7 på dagsordenen og frem til punkt 13 tages op på næste bestyrelsesmøde 

 

Gitte Renée bliver administrator for klubbens FB side.  

 

Bestyrelsen har nedsat et redaktions udvalg, og vil høre medlemmerne om der 

er nogle der kunne tænke sig, at være freelance skribenter.  

Vi afventer og ser hvem der melder sig. Vi tænker også, at mindst én fra 

bestyrelsen måske skal være med.  

 

Vi har brug for en der kan tage kommunikationen med dommerne og bestille 

fremtidige billetter til deres rejse frem og tilbage til Danmark.  

 

Vigtigt at vi får tjekket klubbens evt. Nye kontonummer og får gjort 

medlemmerne opmærksom på, at kontonummeret er blevet ændret.  

 

Fremadrettet skal vi se ejer bevis fra udenlandske hunde. Vi skal have læst de 

svenske udstillings regler.  

 

DKK har henvendt sig til NFK vedr. En udenlands registreret hund, som står i DK 

eje, men ikke er indregistreret i DK. DKK har derfor annulleret den pågældendes 

hunds udstillings resultater.  

 

 



 

 

 

Der bliver skiftet over til Danske Bank.  

 

Vi er pt. Nu 250  medlemmer i klubben.  

 

 

 

Der bliver besluttet at spørge Sanne Pedersen, om hun vil være webmaster/ stå 

for klubbens hjemmeside.  

Dette bliver der svaret Ja til fra Sanne Pedersen side, imens vi sidder i mødet.  

 

Årssponser skal ligge under sponsorer på hjemmesiden, med der bliver også 

besluttet at alle andre sponsorer skal ligge under den samme fane, på 

hjemmesiden. 

 

Peter har foreslået, at vi holder en personaledag/bestyrelsesdag. Der bliver 

foreslået den 25/11 fra kl. 10-18. Dagen skal foregå på Jens-Eriks arbejde. 

 

Vi har besluttet at formanden køber et memoristik, så hun kan ligge filer over til 

Annick på den. 

 

Aftalt hvordan vi får tingene med fra Fyn til Sjælland. Michele tager tingene med 

til Absalon udstillingen. Annick har styr på tæpper og rosetter.  

 

Vi vil skrive ud til medlemmerne om de vil hjælpe med forskellige opgaver.  



 

Nyborg udstillingen er GODKENDT 

Udstillingskalenderen blev gennemgået. Jelling blev aflyst og Egtved bliver 
booket.  
Udstillingerne til og med Ballerup + Års er besluttet.  
Michele vil tjekke at dommerne kan dømme.  
 
Tilmeldingsfrister til udstillingerne skal være på 3,5 uge. Dog gælder det ikke for 
Gold Cup.  
 
 
 
 
 
 
 
Forslag fra Peter: 
 
At nedsætte flere udvalg.  
Årshjul – en kalender for året( hvornår vi gør hvad ). Birthe vil gerne lave et 
årshjul.  
Mødeform – gerne telefonmøde og så være præcise til mødetiden.  
Vi opretter en gruppe til bestyrelsen på Messenger, for at se om det kan fungerer 
for os. Eller er der foreslået et telefon møde/ telemøde.  
 
 


