
Referat bestyrelsesmøde d. 21. juni 2020 hos Sia 

Deltagere: Pia Børgesen, Susanne Høj Andersen, Lisette Siigaard Henriksen, Jeanett Westergaard, Mariann 
Zittlau, Marianne Hansen, Berit Sigersen, Sia Gudmundsson 
 
Afbud: Gina Biolzi 
 
1. Godkendelse af referat fra møde 16. april 2020 

Godkendt. 
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 
a. Formanden 

• Der har været en del klager siden sidste møde, som ikke kan følges til dørs, da klagerne ikke vil 
fremsætte deres klager officielt 

• På baggrund af corona-situationen er der rettet henvendelse med et forslag om ”Drive-in” 
udstilling. Dette er drøftet i udstillingsudvalget 

 
b. FU 

• LSH orienterede om status på det nye stambogssystem, der pt. er i en pilotfase 

• De to sidste FU-møder er aflyst 
 
 

3. Kassereren orienterer 
Beholdning d.d. er 210.106 kr. Der indkommer en del betalinger på stamtavleansøgninger, ligesom der 
kommer en del nye medlemmer.  P.t. er medlemstallet ca. 248.  
Normalt forfalder betaling af moms i september, men grundet corona er der mulighed for udskydelse af 
denne. Tidspunktet er endnu ikke kendt.  

 
 
4. Stambogssekretæren orienterer 

Der har været en henvendelse fra et medlem om alternativ levering fra DAOs side. Derfor blev det 
besluttet, at medlemmerne kan vælge mellem hjemmelevering eller levering til pakkeshop.  
 
 

 
5. Webmaster orienterer 

Intet fra webmaster. 
Under punktet drøftedes muligheden for at etablere en webshop, hvilket der var tilslutning til. MH er 
ansvarlig og arbejder videre med et koncept i samarbejde med Dorthe Bondesen, GB og SG. 
 
 

6. Udstillingsudvalget orienterer 
Udstillingsudvalget har afholdt møde i maj. PB orienterede om konceptet for den kommende udstilling i 
Hårlev til september, hvor der tages højde for gældende regler ifm. corona-situationen. Der åbnes for 
tilmelding d. 15. august, men der henstilles til at være afventende med hensyn til betaling indtil d. 1. 
september.  
 
 
 
 



7. Topkatte 
Tilbud på præmier er indhentet og blev drøftet. JW har opgaven mht. bestilling. BS kontakter butikker i 
Hårlev med hensyn til sponsering af præmier til topkattene. Dato for fejring udestår. JW vender tilbage. 

 
 
8. Biblioteksprojekt/møder 

Alt er på standby på grund af COVID 19 
 
 
9. TO-do-listen 

Blev gennemgået. Se bilag 2. 
Opgavelisten fra Workshop 2019 bliv ligeledes gennemgået. LSH tilretter denne. SHA sørger for at 
opdatere konsulentlisten på hjemmesiden. 

 
 
10. Potemøder 

Næste potemøde er d. 1. juli og afholdes virtuelt ved Poul Kiærulf og PB. Emnet er pelspleje. 
Der har i øvrigt i corona-perioden været afholdt en hel del online-medlemsmøder med et flot 
deltagerantal. 
 
 

11. Sommerfest 
På grund af regler omkring corona er det ikke muligt at invitere medlemmer til sommerfesten i år, 
ligesom det af samme årsag er usikkert, om nogen overhovedet vil deltage. Sommerfesten afholdes 
derfor kun for bestyrelse og udvalg som vanligt. 

 

 

12. Bordet rundt 
Berit 
BS spurgte ind til takster for kørsel og afholdelse af bestyrelsesmøder, hvilket PB oplyste om. 
 
Marianne 
MH donerer igen i år det flot antal ænder til Racekattens lotteri på juleudstillingen, ligesom der doneres 
til Best of best.  
 

13. Næste møde 
Næste møde er hos Sia d. 23. august kl. 11. 

 

 
 

SHA 
 

 
 


