
Referat 

Bestyrelsesmøde 25.november 2018 hos afholdt hos formanden (i Brenderup på Fyn) 

Tilstede: Lars, Lisbet, Mia, Monica, Gitte 

Fraværende: Linda 

Referent: Gitte 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Er godkendt på sidste møde. Fremover sætter vi et punkt nederst på dagsordenen hvor vi 

godkender referatet fra dagens møde.  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Et par punkter blev tilføjet under eventuelt. 

 

3. Indkomne forslag: 

• Økonomisk afregning af udstillinger og aktiviteter i DBSK 2019 (Lisbet) 

Kassereren ønsker ændringer i den måde bilag mv. kommer til kassereren på. Det vil være rart 

at alle bilag fra alle samles pr. aktivitet og sendes ind af én person. Fx i forbindelse med 

trænerseminaret skal der samles bilag for broafgift ind fra de medlemmer på 

træningspladserne, som ønsker broafgiften refunderet. I forbindelse med aktivitetsudvalgets 

arrangementer skal kontoen for aktiviteter 1551 310973457 benyttes til alle ind og 

udbetalinger. 

• Samarbejdsaftale med aktivitetsudvalget og samarbejdsaftaler med træningspladser (Lisbet) 

Kassereren ønsker at få et bedre overblik over hvem der sidder i styregrupper på 

træningspladserne. Gitte sender liste over hjemmesideadresser på træningspladser til 

Kassereren og Webmaster 

  

• Arbejdet i bestyrelsen - svartider på mails, bidrag til det løbende arbejde (Gitte) 

Vi har igen drøftet at svartider på mail skal overholdes. Vi er enige om at der svares i løbet af 3 

dage. Alle er enige om, at man lige skriver SET hvis man ikke har andre kommentarer, så det er 

muligt at følge op på manglende svar. 

 

• Generalforsamlingen 2019 - hvem-gør-hvad? (Mia) 

Dato og sted er på plads. Vi afventer svar fra dirigenten. Monica opretter en begivenhed på FB 

og et opslag om GF på hjemmesiden. Vi laver nogle ”teasers” til FB og hjemmeside med 

opfordring til at stille op til bestyrelsen. 

 

• Dommerønsker til DKK's internationale udstillinger i 2021(Mia) 



Lisbet orienterer UU om henvendelse fra DKK. UU laver et forslag til dommere. Vi opfordres 

til at sende vores forslag til Gitte og Lisbet i UU snarest. 

 

• Henvendelse fra en person om indstilling til dommer på vores race (Mia) 

Mia skriver et svar til DKK. 

 

• Henvendelse om salg af gl. akvarel af en Berner Sennen tegnet i 1912 af Chr. Faber. (Mia) 

Mia svarer, at vi opfordrer til at akvarellen sættes til salg på fx Lauritz.com og vi linker til 

auktionen. 

 

• Samarbejdsaftale med ny indehaver af Bernershoppen (Lars) 

Mia underskriver en ny samarbejdsaftale, som sendes på mail til Falke Flensted. 

 

• Flytning af hund til anden klasse i Strib (Monica) 

Efter tilmeldingsfristen til udstillingen i Strib er to hunde flyttet fra åben klasse til 

championklasse. Tidligere på året har et par andre medlemmer forespurgt DKK om at skifte fra 

åben klasse til championklasse og fået nej. 

På udstillingen i Strib var der derfor hos nogle udstillere forundring over at det kunne lade sig 

gøre til denne udstilling. 

Bestyrelsen har været i skriftlig kontakt med DKK og fået information om at udstilleren, som 

har fået flyttet hunde på Strib-udstillingen har forespurgt på udstillingskontoret i forbindelse 

med Herning-udstillingerne og her fået information om at hvis kataloget ikke er trykt er det op 

til specialklubben at afgøre om der kan flyttes klasse. 

UU får samme besked da de henvender sig til DKK for at høre om det er ok at flytte hundene.  

Bestyrelsen har påpeget overfor DKK at der hverken i FCI’s engelsk udgave af 

udstillingsreglementet eller i DKK’s danske version står noget som helst om at det er 

katalogtryk der er afgørende, men at der står at det er tilmeldingsfristen der er afgørende.  

Dkk’s afdelingsleder i udstillingsafdelingen Jette Nielsen har svaret: ”Vedr. FCI’s formulering så 

kan jeg se, at den er ændret i forhold til tidligere, hvor man henviste til kataloget. Jeg tager det op med 

mine kolleger og udstillingsudvalget i forhold til reglementet 2019”. 

Denne forskel i tolkning fra DKK’s side er meget uheldig. For at undgå gentagelse har 

bestyrelsen i dialogen med UU besluttet, at det skrevne ord i DKKs udstillingsreglement skal 

følges. 

DKK’s udstillingsreglement 2018-udgaven siger: ”Hunden registreres i den klasse, som 

hundens ejer har angivet på tilmeldingsblanketten eller online via www.hundeweb.dk. 

Udstillerens valg af klasse online eller på tilmeldingsblanketten er bindende. 

Når tilmeldingsfristen er udløbet, er det ikke muligt at flytte en hund fra en klasse til en 

anden, med mindre det drejer sig om en administrativ fejl fra arrangørens side. Det er 



hundeejerens ansvar, at hunden opfylder kravene for deltagelse i den klasse, hunden 

anmeldes i. Anmeldes hunden i en klasse, som den ifølge udstillingsreglementet ikke er 

berettiget til at stille i, er arrangøren ikke forpligtet til at returnere tilmeldingsgebyret, 

selv om hunden således ikke kan deltage i udstillingen. 

Flytning til en anden klasse på selve udstillingen kan således kun foretages, hvis det kan 

konstateres, at der er begået en fejl fra arrangørens side, eller hvis der er sket en trykfejl i 

kataloget. I disse tilfælde skal udstilleren henvende sig til arrangøren forud for 

udstillingen eller på udstillingskontoret, inden bedømmelserne starter. 

I de tilfælde, hvor en hund efter tilmeldingsfristens udløb kvalificerer sig til deltagelse i 

brugshundeklasse eller championklasse, skal hunden forblive i den klasse, den oprindeligt 

var anmeldt i.” 

Vi afventer om 2019-udgaven af udstillingsreglementet har en anden ordlyd, hvor katalogtryk er 

deadline for flytning. Men fremover vil det være det trykte ord der skal følges. 

 

3. Henvendelser fra medlemmer 

Henvendelse fra medlem med forslag om at hunde på SGS-listen optages som 8-årig (i stedet for 

9-årig) og automatisk fjernes som 10-årig (i stedet for 12-årig) hvis ikke ejer melder at hunden 

fortsat lever. 

På SGS-listen i Bernerbladet fjernes forældredyr for at give plads til nye hunde. Forældredyr 

bevares på hjemmesiden. 

Monica retter henvendelse til Lise som laver SGS-listen. 

 

4. Nyt fra udvalgene 

Lisbet informerede om nye tiltag på udstillingerne. Se mere når Berner-Bladet kommer. 

 

5. Nyt fra DKK 

Mia orienterede om: 

Formandsmøde afholdes hvert andet år i lige år. Så det afholdes først i 2020. 

Til gengæld afholdes der repræsentantskabsmøde i 2019. 

  

Sakset fra DKK’s love: 

”§ 25 

Formandsmøde 

Stk. 1. Formandsmøde afholdes hvert andet år (lige år) i første kvartal. Bestyrelsen fastsætter 

datoen og mødestedet og formændene indkaldes til mødet senest 1. december. 

Stk. 2. Ud over DKK’s bestyrelse og direktør deltager formændene for DKK’s kredse, de 

samarbejdende specialklubber og DKK’s udvalg og nævn. Endvidere deltager relevante 

medarbejdere fra 

DKK’s administration. 

Stk. 3. Formandsmødet er et forum, hvor aktuelle problemstillinger i klubben kan fremlægges 

og 

debatteres. Mødet har ikke nogen besluttende myndighed. ” 



 

6. Ansøgninger til aktiviteter 

Bestyrelsen har godkendt 4 ansøgninger og sendt 1 ansøgning tilbage til ansøger med besked 

om at få budget på ansøgningen. Herefter vil bestyrelsen tage stilling til beløbstilskud til dette 

arrangement på næste bestyrelsesmøde.   

 

7. Evt. 

• Træningsplads Fyn (Mia) 

Mia vender tilbage til styregruppen på Træningsplads Fyn og henviser til samarbejdsaftalen 

 

• Avlsbeskrivelsesarrangementet (Lisbet) 

Bestyrelsen og ASU laver i samarbejde en bruttoliste over dommere/beskrivere som har 

kompetencer til at komme med avlsanbefalinger. Fremadrettet i forbindelse med 

avlsbeskrivelsearrangementer skal bestyrelsen inddrages i valg af beskrivere.  

 

7. Godkendelse af referat fra dagens møde 

Referatet blev læst op og godkendt 

 

9. Næste møde 

Dato for næste møde:  Søndag d. 13. januar  

• Detailplanlægning af GF 

• Behandling af ansøgning om tilskud til aktivitet 

  


