Specialklub under Dansk Kennel Klub, grundlagt 4. juni 1968

Næstformand:
Bjarne Wohlfahrt
Grønlandsvej 361, Horsted
7100 Vejle
Tlf
75 86 36 23
Fax
75 86 36 23
E-mail
wohlfahrt@vejle.mail.telia.com

Referat af bestyrelsesmøde 11. oktober 2003 kl. 10.30 i Odense.
Tilstede:
Referent:

Birte Jensen, Bjarne Wohlfahrt, Carl Jensen, Else Palmquist
Bjarne Wohlfahrt

Dagsorden:
1. Økonomi
2. (om)fordeling af arbejdsopgaver
3. Kontingentfornyelse
4. Planlægning af generalforsamling 2004
5. Regler for opdrættermøde ??
6. Ansøgning fra sporudvalget
7. Referat fra udstillingsudvalgsmøde
8. Racerep. For Karelsk Bjørnehund
9. Ansøgning fra Georg Carlsen
10. Evt.
Ad. 1:
Økonomi
Else fremlagde balance for år til dato. Den indeholder udstillingsregnskaberne for første halvår og
ser fornuftig ud. Det ser ud til at alle har efterkommet ønsket om at holde igen med udgifterne.
MOMS er på plads og truslen om at vi skulle betale MOMS af kontingent er trukket tilbage.
Regnskabssystemet fungeret tilfredsstillende.
Det er vigtigt at specielt betalinger fra udlandet anvender det nye IBAN nummer, idet SPK skal
betale straf-gebyr, hvis det mangler. Vi skal angive nummeret alle steder og have en notits i
bladet.
Else får ændret vores bankkonto, så vi kan anvende FI-kort til kontingentindbetalinger i stedet for
gammeldags girokort, som nu.
Ønske om godtgørelse af afholdte udgifter skal så vidt muligt fremsættes og godkendes inden
udgiften afholdes. Ønsker skal fremsættes til kassereren!
Regnskaber (kassebog) for aktiviteter, der er afholdt i klubbens navn, fx. Race-dage skal ifølge
klubbens love og retningslinier revideres. I praksis skal de fremsendes til kassereren senest 31.
december samme år.
Ad. 2:
(om)fordeling af arbejdsopgaver
Med Franks udtræden af bestyrelsen indtræder Bjarne i bestyrelsen som næstformand. Bjarne
indtræder som kontaktperson til spor- og trækudvalget.
Sarah har stillet sit mandat til rådighed da hun ikke mener at kunne tilbyde klubben en tilstrækkelig
indsats fra sit nye hjem i Finland. Bestyrelsen besluttede at bede Sarah udtræde, så Bitten kan
træde ind.
(Efter mødet: Sarah træder ud og Bitten træder ind og overtager sekretærposten.)
Susanne Langhoff er med meget kort varsel indtrådt som penne-fører af udstillingsresultaterne.
Med stor hjælp fra Georg er indtastningen bragt a’jour på rekord-tid.
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Den forsvundne forhandlingsprotokol er ikke kommet til veje. Der mangler endnu forespørgsler
hos nogle få tidligere bestyrelsesmedlemmer. Bærer de ikke frugt må den desværre anses for
tabt.
Ad. 3:
Kontingentfornyelse
Else checker oplysninger. Birte sørger for at medlemskartoteket er a’jour og sender kopi. Carl
printer.
Der pakkes hos Carl 23. november.
Ad. 4:
Planlægning af generalforsamling 2004
Dato forventes at være 18. april 2004. Stedet skal være i Jylland. Bjarne finder lokale i trekantområdet.
Den formelle indkaldelse skal med i december-nummeret.
Ad. 5:
Regler for opdrættermøde ??
Modtaget et ønske om fastlæggelse af regler for ”opdrætter-møder”. Klubben har i sine
nuværende love kun een slags medlemmer og det er derfor ikke muligt at sondre. Carl svarer
forslagsstilleren direkte.
Ad. 6:
Ansøgning fra sporudvalget
Modtaget et ønske om at uddele præmieboden’s point ved spor-arrangementer samt om festligholdelse af årets sporhunde på juleudstillingen. Bestyrelsen ser positivt på begge dele. Bjarne
svarer sporudvalget direkte.
Ad. 7:
Referat fra udstillingsudvalgsmøde
Referatet fremlagt.
På den kommende generalforsamling vil klubben introducere ”Klubbens almindelige sats for
kørselsgodtgørelse”. Satsen skal fastlægges af generalforsamlingen for den pågældende periode.
Satsen vil være det maksimale beløb der kan udbetales pr. kilometer, såfremt klubben skal yde
godtgørelse.
Else påpegede at det påhviler den enkelte modtager af vederlag at overholde reglerne for
selvangivelse af vederlag, herunder kørselsgodtgørelse.
Ad. 8:
Racerep. For Karelsk Bjørnehund
Såvel repræsentant som suppleant har ønsket at trække sig. John Sørensen har påtaget sig
opgaven indtil generalforsamlingen 2004, hvorefter der skal findes en afløser.
Ad. 9:
Ansøgning fra Georg Carlsen
For at kunne støtte Susanne med indtastning af udstillingsresultaterne har Georg anvendt en
prøve-kopi af et program der tillader ham at se på Susannes PC hjemmefra. Prøveperioden er
udløbet og Georg har ansøgt om køb af programmet der vil kunne bruges generelt.
Ansøgningen godkendt.
Ad. 10:
Evt.
Else har hos DKK undersøgt evt. alternativ til klubbens hjemmelavede program for
udstillingsresultater. Deres nuværende kan ikke løse opgaven. Der arbejdes med ændringer som
i løbet af ”et par år” måske kan. Der foretages ikke yderligere skridt i denne sag.
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I et forsøg på at styrke samarbejdet mellem bestyrelse og bladansvarlig vil Laila blive inviteret til
bestyrelsesmøde. Næste planlagte møde vil alene dreje sig om praktisk afvikling af
generalforsamlingen, så invitationen vil gå på første regulære møde efter generalforsamlingen.

