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Referat fra online bestyrelsesmøde 27.022.2022 

Til stede: Anne-Mette, Lisbeth, Flemming, Lene, Pia. 

Afbud: Jette, Sanne. 

 

Referent: Pia Rødvig Kristiansen 

Dagsorden Referat 

1. Økonomi Pga. sygdom bliver regnskab først opdateret senere d.d. 
Netop udsendte girokort vedr. kontingent står fejlagtigt med 
årstal 2021. Dette pga. manglende vejledning. Lisbeth samler 
op på denne. Der sendes rykkere ud, så snart regnskab er up 
to date. 

2. Nyt fra udvalgene 

• Udstillingsudvalget 

• Medieudvalget 

• Hyrdeudvalget 

• Sporudvalget 

• Rallyudvalget 

• Mentalbeskrivelsesudvalget 
 

Udstillingsudvalget: Der er ønske fra udvalget om, at 
”julefrokosten” flyttes til Hedensted udstillingen. Vi er enige 
om at vi dropper julefrokosten og i stedet uddeles der en ”lille 
ting” til hver hund der bedømmes. Menneske ”snolder”. Der 
uddeles i ringen. 
Medieudvalget: Der er blevet arbejdet videre med Uptown, 
vedr. hjemmeside. Rikke (Webmaster) har hold et møde med 
dem. Der er endvidere mailet frem og tilbage vedr. udkast til 
layout.  
Hyrdeudvalget: Intet nyt. 
Sporudvalget: Intet nyt 
Rallyudvalget: Der bliver afholdt konkurrencer, Intet nyt, men 
det kører fint. 
Mentalbeskrivelsesudvalget:  Området ved Hobro står til at 
blive endeligt godkendt. Der skal lige lavet til små tilretninger. 
God tilslutning til de mentalbeskrivelser der skal afholdes. 

 

3. Nyt fra formanden 
 

DKK Formandsmøde flyttet til Inspirationsdagene. 

4. Sager til behandling 

• Tilbud på udbyder af bladet + 

forespørgsel ang. Annonce i 

bladet 

Tilbud modtaget fra udbyder giver vi videre til medieudvalget, 
så kan de kikke på om det kan være aktuelt. 
Annoncer i vores blad, skal som udgangspunkt aldrig være 
U/B. 
Problemstilling med tiltag overfor hårløse racer på udstillinger 
i visse områder i Tyskland. Hvorfor dette tiltag? er det fordi 
problemet er blevet værre? Anne Mette laver et skriv og 
sender det rundt til godkendelse. 

5. Evt. Det er besluttet at fra 26/11-2022 (Nyt udstillings år) kan 
hunde fra samarbejdende klubber ikke længere deltage i BIS 
konkurrencerne. 
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• Deltagelse af samarbejdende 

klubbers hunde på udstillinger 

• Udarbejdelse af 

procedurebeskrivelse/kriterier 

for særlige raceudstillinger 

Retningslinjer for hvornår der kan søges om at holde 
specialudstilling for enkeltracer skal fastsættes. Det kommer 
med på dagsorden til næste fysiske møde. Lisbeth tager snak 
med udstillingsudvalget om deres holdning og input. 
 

6. Datoer for nye møder Næste møde er 27/3 før GF. 

7. GF materiale Materialet er sendt til trykker, der også står for at sende det 
ud. 

 

  


