
 

  

Referat 
Bestyrelsesmøde søndag d. 20. 5 kl. 13. 00 
Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart 
Tilstedeværende: Lars, Lisbet, Maria, Mia, Monica, Werner (de første 3 punkter),Gitte. 
Fraværende: Linda  
 

1. Forretningsorden for bestyrelsen Gennemgået forretningsorden og ændret et par ting. 
- Samarbejdsaftaler og forretningsordning med ændringer 

sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmer og forslag til 
ændringer sendes tilbage til Gitte senest mandag d. 28. 
maj. 

- Reviderede samarbejdsaftaler og retningslinjer bliver lagt 
på hjemmesiden 
 

2. Status på overdragelse af kasserer-hvervet Sidste underskrift på bankblanketten er undervejs og vi kan 
sende til banken i starten af uge 21. 
 

3. Medlemmer til ASU Werner Bartsch, Peter Uno Andersen og Gitte Høy Nielsen blev 
foreslået som medlemmer til ASU. Peter og Gitte blev udpeget af 



 

bestyrelsen som medlemmer til ASU. Werner meddelte at han 
trækker sig fra bestyrelsen og valgte at forlade bestyrelsesmødet. 
 

4. Hvalpepakker Diskussion af de nuværende hvalpepakker. Der er udsolgt af 
bernerbøger og der laves ikke genoptryk af bogen. Der er ikke 
stor efterspørgsel efter hvalpepakkerne og vi besluttede derfor at 
lave en ”elektronisk” udgave, hvor opdrættere via hjemmesiden 
kan lave en pakke med forskellige tilbud til sine hvalpekøbere 
(medlemskab, træning m.v.) 
 

5. Hjemmesiden Adgangstilladelser til klubsystemer, hjemmeside og Facebook er 
gennemgået og der er lavet en ajourføring af personer der har 
adgang til disse. 
 
Mia kobles på som co-webmaster sammen med Monica. 
 
Vi genopliver IT-udvalget og laver retningslinjer for udvalget. 
 



 

6. Vi vil prioritere er træningspladser - hvad kan vi gøre 
for at holde gang i aktiviteterne og sætte mere i gang 
andre steder i landet? 
 

Udsat til næste møde 

7. Samarbejdsaftalen med Bernershoppen 
 

Aftalen er gennemgået og enkelte ting er ændret.  
 

8. Velkomstbrochure - revideret udgave 
 

Mia fik opgaven med at lave en pdf-velkomstteaser som skal 
bruges som ”velkomstfolder” 
 

9. IWG - Martha Cehrs tilbagemelding 
 

Der kan udpeges flere medlemmer som kan deltage i IWG. Vi har 
besluttet at DBSK sender to repræsentanter - en fra bestyrelsen 
som bliver Lisbet Ramsing og en fra ASU som bliver Inge Bibby. 
Det vil være medlemmet fra bestyrelsen som har stemmeret - 
skulle en sådan komme i brug. GN giver besked til Martha 
Cehrs(formand for IWG) om ændringerne. 
 
Vi ændrer i samarbejdsaftalen mellem DBSK og IWG-medlemmer 
så der skrives: ”Der dækkes rejseudgifter op til kr. 3000,- pr. 
person.  
 



 
10. Hvad vil vi arbejde med i de kommende år i DBSK 

 
Udsat til næste møde 

11. Eventuelt 
 

To personer har forespurgt om muligheden for at blive dommere 
på Berner Sennen. Vi har drøftet henvendelserne og giver besked 
tilbage om, at de to skal henvende sig igen, når vores nuværende 
dommerelev er færdig med sin uddannelse. Maria sender vores 
svar. 
 
Henvendelse om forsikring via DKK drøftet 
 
Forslag fra Monica til nye områder i Bernerbladet 

- Nye medlemmer 
- Nye Champions 
- Mindeside 

 
Artikel i ”Vi med hund” drøftet. 
 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver søndag d. 1. juli kl 12.00 - sted endnu ikke fastlagt 
 


