
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 9. OKTOBER 2004 KL. 10 
I ALBERTSLUND. 
 
Tilstede: Bjarne Wohlfahrt, Carl Jensen, Else Palmquist, Birte Jensen, 
Tina Olsen, Ingelise Boje – afbud fra Bitten Von Aspern. 
 
Dagsorden: 

1. Status urafstemning 
2. Generalforsamling 2005 
3. Racerepræsentantdag 2005 
4. Økonomi 

- Kontingentfornyelse 
- Moms-fritagelse 

5. Klagesager 
- Basenji 
- Hvalpeliste (evt. ændringer til de etiske regler) 
- Status Norsk Buhund 

6. Aktiviteter 2004 – 2005 
7. Udstillingsdatabase 
8. Eventuelt. 

 
 
Ad 1: 
30. september 2004 har DKK godkendt de ændringsforslag, der var til vores love. 
Vedr. afstemning for racer, afventes nærmere behandling i Sundhedsudvalget, før der 
foreligger svar her. 
 
Ad 2: 
Vi forsøger at finde et sted på Sjælland i Korsør, så det er tæt på broen og motorvejen. 
Datoen er fastlagt til den 10. april 2005. Herved bliver deadline for indkomne forslag samt 
opstillinger den 27. februar 2005. 
Bestyrelsesmøde til gennemgang af evt. forslag m.m. er planlagt til 13. marts i Nyborg eller 
evt. hos Bjarne. 
 
På valg af de nuværende  i bestyrelsen er: 
Bjarne Wohlfahrt – modtager genvalg. 
Birte Jensen – modtager genvalg. 
 
Vedr, valg til racerepræsentanter skal siddende selv give formand eller sekretær besked på, 
om de stadig genopstiller. Evt. nye opstillere skal også selv give besked vedr. opstilling til 
formand eller sekretær skriftligt. Det er ikke nok, at bestyrelsen hører fra andre, at den eller 
den ønsker opstilling.  
 
Ad 3: 
Racerepræsentantdag afholdes  21. eller 22. maj 2005 i Nyborg for alle racerepræsentanter. 
Vi forsøger at finde et emne med interesse, foruden gennemgang af diverse regler og pligter. 
 
 
Ad 4: 
Regnskabet ser foreløbigt pænt ud. Udstillingsudvalget er ved at lave opstillinger, så man kan 
se pr. udstilling, hvordan det er gået. Alle udvalg skal sørge for at føre regnskaber. Else vil 
gerne modtage mail om diverse mødedatoer, så hun ikke pludselig modtager bilag til 
afregning, uden at kende til noget afholdt møde. 
 



Kontingent fastholdes foreløbig som det er nu. 
 
Udsendelse af opkrævning for næste års kontingent samt nye love den 28. november – 
pakning hos Bjarne. 
 
Klubben blev fritaget for moms pr. 1. januar 2004. 
 
Ad 5: 
Endnu et brud på de etiske retningslinier. Formanden sender advarsel ud. 
Vi har diskuteret hvalpelisten – kontra etiske retningslinier. Bestyrelsen fremsender forslag 
til Generalforsamlingen der samordner forholdene. 
 
Vedr. debatlister på Internettet henstiller bestyrelsen til, at al debat foregår via SPK´s 
officielle debatside, og ikke på de enkelte racehjemmesider under SPK, da det bliver for 
uoverskueligt for webmaster at gennemgå alle sider under SPK. Private sider har intet med 
SPK sider at gøre vedr. debat. 
 
Bestyrelsen mener hermed, at alle klagere skulle have modtaget svar nu via formanden. 
 
Ad 6: 
Den 27. februar 2005 vil der være invitation til møde for alle klubbens medlemmer. Se 
invitation andet sted i bladet. Bestyrelsen håber på stor opbakning fra alle medlemmer, så vi 
kan se, om det evt. skal laves til tradition med flere lignende møder i fremtiden. 
 
Laila samt et par hjælpere skulle forsøge at få nogle aktiviteter op på tværs af racer evt. i 
samarbejde med de tidligere udvalgte rundt i landet, hvilket måske først kommer i det nye år. 
 
Ad 7: 
Vi prøver at finde en løsning, så udstillingsdatabasen kan omlægges til accesdatabase. 
 
Ad 8: 
Vi forsøger at finde gode ideer til at bruge klubbens logo på noget – forlag er velkomne. En 
ting var evt. nummerholder til at sætte på armen. Alt videre vedr. dette skal dog aftales i 
samarbejde med præmieboden. 
 
Foderfirmaet på udstillingerne har opsagt deres kontrakt vedr. foderpræmier. Vi undersøger 
vedr. evt. nyt firma – koordineret med Birgit i udstillingsudvalget. 
 
Sidste punkt var problem med returnerede blade og breve. Vi modtager ikke mere 
automatisk flytning fra P&T, så det er op til alle medlemmer selv at give os besked enten pr. 
mail, eller de gratis kort, man kan få hos P&T. Blade m.m. får altså lov til at ligge, til 
medlemmer selv giver besked omkring flytning. 
 
     Referent 

Birte Jensen 


