
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2009 kl. 19.00 

hos Helle Lassen, Vandmøllegårdsvej 10A, 7000 Fredericia 

 

Deltagere: Helle Lassen (HL), John Ammonsen (JA), Margit Krogh (MK), Ole 

Kirketerp (OK), Anni Forsmann (AF) og Ellen Nørgaard (EN). 

 

Bestyrelsen enedes om at lave dagsordenen ad hoc til dette møde, da der var mange 

presserende sager at tage stilling til. 

 

Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra Lise Grønquist om farveblanding af race,  

hvilket blev  godkendt af bestyrelsen. 

 

Dommer- og Udstillingsudvalg. Her er bestyrelsen enige om at lægge de to udvalg 

sammen under ledelse af Pia Nissen, der får bemyndigelse til at udvide udvalget op 

til 7 personer. HL tager kontakt til Pia Nissen. 

 

Indskrivning af udstillingsresultater. Her er bestyrelsen enige om at Gitte Voss 

Pedersen forsætter med denne opgave. 

 

Pokaler/optælling til årskonkurrence. Her er der også enighed om at lade Mette 

Andersen forsætte med denne opgave. 

 

Hvalpeudvalg/-anviser. Her er der også enighed om at lade Bente Noga forsætte 

det arbejde, som hun så glimrende har gjort for klubben igennem mange år. 

 

WEB-udvalg. Her var bestyrelsen ikke enige, så man måtte foretage afstemning om 

hvem, der skal lede dette udvalg. HL foreslog at Jette Akselbo overtog dette hverv i 

stedet for Palle Voss Pedersen, da hun var meget kompetent til denne opgave. HL, 

MK og JA stemte for Jette Akselbo. AF og OK stemte imod. 

 

Præmielager/Klubshop. Her har vi endnu ikke fundet en afløser efter Dorit 

Johansen. Vi er naturligvis meget modtagelige fra medlemmer, der eventuelt havde 

lyst til at påtage sig denne opgave. Vi er i bestyrelsen åbne for en opsplitning af 

præmielageret/klubshoppen i en øst og vest afdeling, således at hver afdeling kun 

kommer i aktivitet 3 gange årligt.  

 

Bladudvalget. Her var linierne igen trukket skarpt op. HL og MK ønsker, at en anden 

person skulle bestride denne post. AF og OK var af den opfattelse, at den siddende 

redaktør Merete Stæhr-Nielsen skulle forsætte det flotte stykke arbejde omkring 

bladet. JA var neutral, da han ikke kendte noget til redaktøren. Efter en længere 

drøftelse enedes man om, at Merete Stæhr-Nielsen skulle forsætte arbejdet i udvalget, 

og JA ville meddele dette og tage en samtale med hende. 

 



 

Medlemsregistrering og hvalpemapper. Da Dorrit Johansen desværre har meddelt, 

at hun ikke vil forsætte dette arbejde vil HL undersøge muligheden hos et potentielt 

emne om overtagelse af denne aktivitet. 

 

Sporudvalget. HL gav udtryk for, at der skulle ske nogle ændringer i dette udvalg, 

evt. med en overordnet styring af udvalget. Resultatet vil blive opdateret snarest på 

hjemmesiden. 

 

LP-AG, Rally og spring. MK tager kontakt til Margit Jessen, om hun forsætter i 

udvalget. 

 

Bestyrelsen har bevilget sporprøver i Gludsted Plantage den 27. September 2009. 

 

Scandic Hotel kontrakten er fornyet. 

 

DvK har modtaget oplæg fra Tryg forsikring om kollektiv gruppe hundeansvars- 

forsikring. Det blev i den forbindelse nævnt, at foreningen også skulle have fået et 

oplæg fra Gartnernes Forsikring. Den nye bestyrelse er ikke bekendt med oplægget, 

så derfor tager OK kontakt til selskabet, da en af hans gode venner er direktør der. 

AF og OK vil sammen gennemgå oplæggene og komme med vore anbefalinger til 

næste møde.  

 

Bestyrelsen drøftede i øvrigt også muligheden for at oprette et Sundhedsudvalg og 

vil snarest kontakte nogle opdrættere fra hver farve om at indgå i et sådan udvalg. 

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 15. Juli 2009 kl. 14.00 i Fredericia. 

 

Møde sluttede kl. 22.00 

 

Referent. 

 

Ole Kirketerp 


