
Dagsorden til bestyrelsesmøde i DSPK 

Dato og tid: lørdag dag den 8. januar 2022 kl.8,00  

Video møde 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt og hele BS er deltagende 

 

2. Godkendelse af referat 

Ref fra sidst er godkendt men ikke underskrevet 

 

3. Opfølgning på referat 

-Generalforsamling 2022- 

Generalforsamling udsat pga. Covid-19 og det høje smittetal 

 

-Fordelingsopgaver- 

Henrik laver en liste og prøver at fordele de opgaver som der er 

 

-Ærespokaler- 

Når man har vundet en af klubbens helt store konkurrencer 3 gange årets udstillingshund på tværs 

af alle racer, årets sportshund bedst af alle, DSPK DM IGP 3, og når eller hvis der kommer nogle 

andre typer af prøver med til dm i eliteklasserne, er pokalen til evigt eje. 

 

-Opfølgning på æres og gratis medlemmer- 

Der skal ryddes op i hvem som er æresmedlemmer der er nogle som de ikke kender og ved hvem 

det er. Så man skal finde ud af hvorfor og hvem.  

 

-DSPK DM- 

10 og 11 sep. 2022 på Fyn 

 

4. Meddelelser fra formanden og sekretæren, herunder orientering om afsendte og modtagne 

skrivelser og e-mails samt indkomne forslag 

Referater fra de sidste 5 år findes frem og sendes til webmaster så de kan komme ud og ligge i 

medlems forummet på hjemmesiden. 

 

Vi skal have underskrevet vores referater. Hvordan gør vi når vi afholder møder over teams. Peter 

vil finde ud af hvordan dette skal gøres 

 

 

Henrik går vider til Dkk og spørg om kluden i elementet Jagten på beskrivelsen kan blive mindre. 

 

-Hvad stemmer vi for vedr. udstilling i ISPU- Vi stemmer for Finland 

 

 

5. Endvidere gensidig orientering siden sidst om forhold, hvortil der ikke er knyttet korrespondance  

-Udstilling d. 2201 2022 vi mangler en som kan kigge coronapas Gør opmærksom på dette på 

facebook- 

Der er fundet en til at hjælpe om morgen 



 

6. Økonomi 

-Kørepenge- 

Der udbetales Ikke kørepenge hvis man selv deltager i en official konkurrence, dog med undtagelse 

af de personer der henter og bringer udstyr fra depotet, der kan også være andre undtagelser, når 

klubben har brug for hjælp. 

 

-Kontingent /indlægsseddel- 

Bestyrelsen er enige om at vi fortsætter med de tilbud for perioderne ved indmeldelse. 

Skal det være permanent så skal det vedtages som en vedtægts ændring på GF 

 

 

7. Nyt fra udvalgene 

 

Udstillingsudvalg 

Lone Lindbaum Udstillingsansvarlig 

 

Jubilæums udvalg 

Lone og Henrik 

 

Mentalbeskrivelse udvalg 

Lotte og Peter 

 

Sportshundeudvalg 

Henrik Rasmussen brugsprøve ansvarlig 

 

Hvalpe anviser 

Formanden indtil vi finder en der har lyst 

 

 

-Udstilling- 

Glas og Premier Shoppen skal opdateres. Der skal være et eksemplar af varen, så når der kommer 

nogen med en kupon så kan de få det de vil have. Nina vil godt have at vi forsætter med kuponer så 

man kan købe i den stand som evt. er på selv udstillingsdagen. Vi bytter kuponer lige over. 

 

 

-Jubilæum 2023- 

Der skal være en udstilling i forbindelse med jubilæumet lige som der også skal være noget for 

medlemmer der ikke udstiller 

Ang ISPU udstilling i forbindelse med jubilærumet bliver vi nød til at droppe ideen da vi ikke besider 

de rigtige resurser 

 

-Dommerkvalitet- 

Kvaliteten på dommer i DK er ikke helt ok de læser racestandarten forkert. Vi prøver at lave et 

dommer seminar, indtil videre Kan vi gøre dommerne opmærksomme på standarterne inden 

udstillingen begynder 

 

 

 

 



-Mentalbeskrivelse- 

Der kommer en dato. 

Racerprofiler de skal tilrettes efter racens standarder 

 

8. Blad, FB og hjemmeside 

-Hjemmeside hvilket opdatering er der brug for- 

Det er bs som er ansvarshavende for hjemmeside og Facebook.  

 

9. Eventuelt 

 

10. Dato for næste møde 

27 marts 2022 kl.9.00-11.00 


