
Bestyrelsesmøde 25/11-08 

1. Valg af referent: Annette 

 

2. Tilstede: Kenneth, Dorte, Annbritt, Anni, Annette, Lea, Ove 

 

3. Valg af Dirigent: Ove 

 

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

5. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 

 

6. Næste møde: Onsdag d. 7. Januar 2009 kl. 19 er besluttet. 

 

7. Kasserer: 5-10 nye medlemmer siden sidst. Der står ca. 13000 på den almindelige girokonto 

og 185000 på højrente kontoen, men der mangler enkelte udbetalinger til kørsel for PW. 

PR har afleveret et ufuldstændigt regnskab og der er ingen regnskab for PR fra 2006 og 2007. 

Kjeld rykker for penge for internet. Disse tilbageholdes til der er styr på regnskabet. 

Tingene fra PR er delt ud til kredsene og AT. 

Der er kontingent fornyelse i AT i December 

8. Stambogen: Laila ikke mødt, derfor ingen bemærkninger 

 

9. PR: Maj overtager PR og Kenneth aflevere printer og resterende fra Kjeld til hende. 

 

10. AT: Ole har meldt afbud, derfor ingen bemærkninger 

 

11. Ekstraordinær generalforsamling: Lykke har endnu ikke modtaget regnskab fra 

stambogen. Det vides endnu ikke om Laila dukker op til ekstraordinær GF. 

Ang. penge til stambogskasserer tages op senere. 

 

12. Dommeransøgninger: Anne og Jane kommer til prøve d. 6 Dec. Kenneth sender mail til 

Claus. 

Forespørgsler om dommeruddannelse fra Betina (Sifus) og Annbritt. 

Maria, Lis og Jytte er i gang med racedyr 

 

13. Jubilæumsudstillingen: Annette kontakter Ole ang. hal og mad, Kenneth kontakter Janes 

mand ang. musik. 

Der mangler dommere til kæledyr og børnedyr, Lena W. foreslås. Dommerforslag på forum 

inden 1. Januar. 

 

14. Fordeling af opgaver på forum: 

Dorte tager stambogen 

Ove fortsætter med klager og tager generelt sammen med Lea og Anni. 

Kenneth holder sig til dem han har. 

Pernille tager hp. 

Annbritt går med på klager og specialklubber. 

Dorte tager nyt fra DMK sammen med Annette 



15. Låste tråde på forum: Vi skal blive bedre til at låse når noget er afsluttet og lave trådene 

om fra opslag til almindelig, og derefter få det overført til opsamlingskategorien. 

 

16. Evt: Der skal læses på forum 2 gange om ugen og helst også svares, da der skal 5 til 

at godkende. 

Der skal skrives i korte personlige beskeder hvis man er fraværende i en periode. 

Annbritt foreslår, at der bruges chatzy i stedet for msn, da det har flere fordele, og lover at 

lægge noget op på forum om det. 

 


