
Bestyrelsesmøde 20/10-06 

Referat fra messenger mødet den 20 okt.  

Tilstede: Annette, Kenneth, Charlotte, Claus, Ole ,Majbritt og Laila 
Afbud: Lene ,Jytte og Camilla( hendes net ville ikke ) 

Udeblivende: Kjeld. 

1. Dagsorden. Godkendt 

2. Valg af ref. Annette Gregersen 

3. Valg af ordstyrer. Charlotte Fuglsang 

4. Kasserer. 

Der er indbetalt penge til dem som var på Nordisk, der er betalt til trykkeriet for AT. Vi er 670 

medlemmer. Der kommer girokort i næste nr af AT. Kenneth har givet Tina Kronstrøm 

personligt besked på at AT for efter tiden, sendes ud fra dem. OK fra Tina, da hun ville stoppe 

efter ny bestyrelse. Tak til Tina og co. for deres hjælp. 

5. Stambogen.  

Jytte K Iversen har overtaget, hun er godt i gang med at skrive. Da Jytte overtog var der skrevet 

3400 stk, så vi når vist rekord i år. Der er 10.000 kr på kontoen. Dorte hjælper Jytte med 

opdrætter og økonomien til at starte med. Annette har kontaktet webmaster, så der kommer 

korrekt autosvar. 

6. AT.  

Nov. Bladet er klart til afsendelse, Ole er blevet kontaktet af Vital Peetfood, ang. annonce i AT, 

Der blev drøftet om det var okay at sætte annonce i, vi tager det som et punkt på vores PW i 

november. AT kan max fylde 60 sider.  

7. PR. PR.  Da Kjeld ikke er tilstede, må vi springe over dette punkt. 

8. Sekretæruddannelsen. Ang. sekretærer under 18 år.  

1)     Man skal have udstillingserfaring (3-flere udstillinger?) 

2)     Man skal sidde føl 

3)     Man sidder kun hos danske dommere 

4)     Man kan sidde i racedyr hos danske dommere, når man har prøvet kæledyr 5-flere? gange 

5)     Når man bliver 18, må man også sidde for andre dommere 
6)     Man skal også have bærer uddannelsen. da det jo er et led i den uddannelse så man kan 

blive dommer. Vi tager punktet på PW og Lene kommer med en forklaring på hvad hun mener 

med skriveprøve. 

9. Klagesager.  

Da vi ikke har fået noget fra kreds 1, tager vi den på PW. Ang en sag om privathandel og tvivls 

spørgsmål, afventer vi svar fra begge parter. Vi har også fået endnu en mail ang. privat handel, 

mailen er sendt videre til vedkommende.  



10. Næste møde. 

Da vi skal mødes den 4-5 nov., aftaler vi næste messengermøde der. 

11. Evt. 

Webmaster efterlyste lidt arbejde J så der kom lidt forslag, evt. at sætte på forsiden at evt. 

opdrættere kunne komme på opdrætterlisten, vi finder gamle ref. frem, da de heller ikke er 

kommet på.  

 

Forum, dejligt at det er kommet op at køre, vi har sat det på som punkt til PW, da vi skal have 

lidt om på det. Men det er dejligt. 

PW. Vi mødes kl 11.30 hos Kenneth, vi tager de praktiske ting over forum. 

 


