
Referat fra GENERALFORSAMLING 
Lørdag d. 14.april 2018, kl. 13.00 

 
1. Valg af dirigent:  

Bjarke Falck Sabroe fra DKKs dirigentliste blev valgt som dirigent.  
2. Valg af referent:  

Bestyrelsen indstillede Mia Lund Madsen der blev valgt som referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 

Bent Jacobsen og Monica Rasmussen meldte sig og blev valgt som stemmetællere 
 
39 stemmeberettiget var til stede på generalforsamlingen 
 

4. Formandens beretning forelægges til godkendelse. (Er trykt i Berner bladet) 
Godkendt – Ingen tilføjelser 
Maria gjorde opmærksom på, at der sidste år blev besluttet på generalforsamlingen, at 
udvalgene får deres egne konti. Bestyrelsen er meget opmærksom på at få igangsat disse 
konti hurtigst muligt, men dette er blot en forglemmelse. 

 
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger (Er trykt i Berner bladet): 

Avls- og sundhedsudvalget, Godkendt – Ingen tilføjelser 
Berit, sekretær i avls- og sundhedsudvalget, informerede om at de nyeste tal fra 
statistikken (RAS) snarest bliver offentliggjort på hjemmesiden. Bent kommenterede, at det 
er meget vigtigt, at hjemmesiden bliver opdateret med disse tal, så blandt andet 
registrering af dødsalder bliver synliggjort. Berit supplerede, at hjemmesiden bliver 
opdateret så de nyeste tal kommer med. Det er ligeledes godkendt i ASU. 
 
Der blev til disse kommentarer tilknyttet følgende: 
Tine Kloster nævnte, at der meget gerne må tilmeldes flere hunde med deres dødsalder, og 
Rikke Jeremiassen nævnte, at det ligeledes er rigtig vigtigt at få hjemmesiden opdateret i 
forbindelse med dødsfald, så dødmeldte hunde fjernes fra diverse lister. I dette tilfælde 
besvarede Berit, at der i øjeblikket skal skrives direkte til bestyrelse vedr. dødsfald, i det 
hjemmesiden ikke på nuværende tidspunkt kan administrere at fjerne disse hunde. Samt 
kunne et samarbejde med DKK komme på tale, men ifølge Aslaug er DKKs tal på alder, død 
m.v. heller ikke opdateret. Samt forslog Nicole, at der indsendes en dødsattest fra 
dyrlægen som dokumentation for dødsårsag, men Peter Harthin besvarede, at det ikke skal 
være for kompliceret i forhold til at meddele dødsårsager, for man skal huske, at det ikke 
er noget krav, men en opfordring til at det huskes. 

 
Beslutningen: Dorte tager kontakt med NBSK for at hente inspiration. I det, det forlyder at 
det NBSK har meget styr på disse informationer. 
 
 
 
Aktivitetsudvalget: 



Godkendt  
Gitte Høy Nielsen havde en tilføjelse. Der er netop afholdt møde i vognkørselsudvalget –
Informationen kommer ud via Berner bladet (nr. 3 2018), men der kan allerede nu 
informeres om, at der bliver nogle aktiviteter med vognkørsel i Hasmark 
 
Udstillingsudvalget: 
Godkendt 
Gitte Nielsen havde en tilføjelse. Tine Kloster er en rigtig stor hjælp i udstillingsudvalget - 
en særlig stor tak og en buket blev ovverrakt til Tine. Der er p.t. rigtig mange spændende 
projekter i gang  i forbindelse med at det er DBSK’s jubilæumsår.   
 

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt meddelelse af 
ansvarsfrihed. 
 
Regnskabet blev godkendt og der er meddelt ansvarsfrihed. 
 
Peter spurgte ind til konto 1960 - træningsseminar og avlsbeskrivelse. Beløbet 
fremkommer p.t. som et beløb. Peter ønsker, at beløbet blev opdelt. Werner oplyste, at 
denne konto kun inkluderede avlsbeskrivelse og ikke træningsseminar.  
Opdelingen er som følge: 
Træningsseminar – 10296 
Avlsbeskrivelse – 1960 
 
Erling Jakobsen ville gerne have uddybet den store udgift på kontoen vedr. reklamer, 
annoncer og gaver. Werner svarede, at de 30.000 kr. på denne konto dækkede 
annoncering i diverse blade, DBA og Gul&gratis vedr. ansvarsfuldt opdræt. Det var en stor 
indsats, men annoncen var en éngangsudgift.  
 
Dorthe Hammerich spurgte ind til hvorfor der ikke var afsat et beløb i budgettet til IWG, 
hvortil Werner svarede: IWG er hver andet år. 
IWG afholdes dog også i 2018 – dette bliver tilføjet i budgettet. 
 
 

7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent. 
 
Da der ikke var forslag til ændring af kontingent, fortsætter klubben med uændret 
kontingent. 
 
Medlemstallet er p.t 660 medlemmer og medlemstallet har været stabilt igennem de 
senere år. 
 

8. Behandling af indkomne forslag. 
Der er indkommet 2 forslag. 
 
 



 
Forslag 1, fremsendt af Gitte Nielsen:  
 
Forslag til ændring af kørselsgodtgørelse for udvalgsmedlemmer i Dansk Berner Sennen Klub.  
 

Gitte Nielsen supplerede med, at udvalgene har meget kørsel, og at det sommetider for 
medlemmerne i udvalgene, er en udgift i forbindelse med kørsel. Lige pt modtages der for 
kørsel med dommerne den høje takst (3,73 kr pr kilometer). Imens udvalgsmedlemmerne 
får den lave takst (1,93 kr pr kilometer) i forbindelse med kørsel med udstyr til 
udstillingerne. 
 
Der stemmes om at alle, der kører i officielt ærinde for klubben, får den høje takst i 
forbindelse med kørselsgodtgørelse.  

 
28 stemmer for forslaget. 11 stemmer imod forslaget. Forslaget er vedtaget. 
 

 
Forslag 2, fremsendt af Gitte Nielsen: 
 
Forslag til ændringer af Udstillingsudvalgets konto: 

 
Gitte Nielsen supplerede med at der pt. er udleveret et kort med kassérens navn på, samt 
at Mobilpay på udstillingerne registreres på private konti, men at dette giver udfordringer. 
Gitte H. Nielsen tilføjede, at der ikke var de samme ønsker i aktivitetsudvalget, men at det 
primært gælder udstillingsudvalget, som har langt de fleste transaktioner i klubben.  

 
Punktet er tidligere vedtaget på generalforsamlingen i 2017.  
Bestyrelsen tager aktion på det så hurtigt som muligt. Derved trækkes forslaget. 
 

9. Offentliggørelse af resultatet af valget til bestyrelsen, avls -og sundhedsudvalg og avls- og 
sundhedsudvalgssuppleanter. 
 
Dirigenten suspenderede generalforsamlingen under stemmeoptællingen.  
 
4 til bestyrelsen var på valg. Alle 4 blev valgt ind i bestyrelsen: Maria Harthin Andersen, 
Werner Bartsch, Lisbet Utke Ramsing og Linda Hjort 
 
Suppleanter: Monica Rasmussen blev valgt som 1. suppleant og 2. suppleant blev Mia Lund 
Madsen uden modkandidater. 
 
Til Avls- og sundhedsudvalget var 3 opstillet som kandidater. Inge Bibby, Dorte Hammerich 
og Erling Kolding-Rasmussen 
 
Inge 33 stemmer – Dorte 31 stemmer – Erling 8 stemmer. 
 



Inge og Dorte blev valgt som medlemmer i avls- og sundhedsudvalget. Erling blev valgt som 
suppleant.  
 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
De nuværende revisorer ønskede ikke genvalg. 
 
Bent Jacobsen og Monica Rasmussen blev valgt ind som revisorer uden modkandidater. 
Louise Nielsen meldte sig som revisorsuppleant, men kan ikke stille op som revisor idet hun 
er medlem af udstillingsudvalget.  
 

11. Eventuelt. 
Der blev på generalforsamlingen orienteret om at billeder, der blev taget på 
generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden.  
 
Erling informerede om at DKK den 17. marts 2018 havde offentliggjort, at der ikke optages 
DRU hunde i DKK mere. 

 
Bent spurgte hvad der kunne gøres anderledes for, at der bliver registreret flere Berner 
Sennen i DKK. På generalforsamlingen blev følgende drøftet: 
 
Jens orienterede om, at der i DKK er sket et fald i forbindelse med de mange restriktioner 
fra DKK. Ligeledes oplyste Jens, at der for 10-15 år var ca. 400 registreringer af Berner 
Sennen i DKK og der var ca. 100 hunde der ikke blev registreret på landsplan. I 2013 var der 
182 registrerede Berner Sennen i DKK. Mens i 2017 var der 296 registrerede Berner Sennen 
i DKK. Tallene er taget fra raceavlsstatistikken i perioden fra 2002 til 2017. Ligeledes var der 
i 2017 42 hunde, der er registreret som importeret.  
 
Der drøftes hvordan der skal informeres omkring stamtavle, så flere hvalpekøbere vil 
prioritere en hvalp med stamtavle: 

 
Gitte Nielsen nævnte, at argumenter for at folk køber hunde uden stamtavle er fordi de 
ikke vil bruge den til udstille og i mindre grad de stillede krav vedr. HD m.v. fra DKK. Men 
der kunne ønskes, at der blev givet en generel information om hvorfor man køber hvalp 
med stamtavle, blandt andet for at få historikken mht. sygdom, alder m.v., samt at 
prisforskellen er ca. 5-6.000 kr. Der skal gives en god information til førstegangskøbere 
vedr. hvad man får når man køber en hund med stamtavle. Opdrætterne skal følge 
køberne, give vejledning og hjælpe til hele hundens liv.  
 
Finn Katberg nævnte at det er vigtigt at hvalpelisterne holdes ajourført, så nye hvalpeejere 
kan danne sig et godt overblik fra starten af.  
Gitte Nielsen opfordrer til at få lavet en folder og reklamere om at DBSK kommer til byen 
og udstiller, så flere kommende købere ser dette. Det blev oplyst, at der findes flere 
foldere som kunne genoptrykkes og bringes i spil. 
 
 



 
 


