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Referat fra Dansk Berner Sennen Klubs 
ekstraordinær generalforsamling 

Søndag d. 30. juni 2019 kl. 13.00 
 
 
1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen indstillede Lars Bibby, der blev valgt som dirigent.  
 
Dirigenten konstaterede, at Dansk Berner Sennen klubs (DBSK) ekstraordinær generalfor-
samling (GF) er beslutningsdygtig, samt at den ekstraordinære GF er: 

 korrekt indvarslet 
 materialet ifm. GF er udsendt korrekt. 

  
2. Valg af referent.  
Bestyrelsen indstillede Anna Andreassen, der blev valgt som referent  
 
3. Valg af to stemmetællere.  
Susanne Kramer og Julie Andersen blev valgt som stemmetællere. 
 

 35 deltagere inkl. dirigent og  
 37 stemmeberettiget var til stede på den ekstraordinære GF. 
 

4. Regnskab 2018 
Kasserer oplyste om, at kasserer og regnskabsudvalg har arbejdet med regnskaber og har væ-
ret i dialog med udvalgene. Den 2. juni blev regnskabet revideret med de anmærkninger, der 
står i regnskabet. I 2018 var der et underskud på 169.000 kr.  
 
Formanden supplerede med, at udstillinger er klubbens hovedindtægtskilde og, at der er et 
fællesansvar for underskuddet. Formanden oplyste også, at de nye bestyrelsesmedlemmer var 
blevet holdt udenfor arbejdet regnskabet 2018. 
 
Udstillingsudvalget (UU) har udarbejdet et regnskab for udstillinger på ca. 24.000 kr. og en 
beholdning på restpræmier 46.000 kr. (bilag 1). UU mener, at der var en accept fra bestyrel-
sens af et overforbrug ifm. jubilæumsåret.  
 
Bestyrelsens accept, til at UU har fået ekstra budget ifm., jubilæumsåret kan ikke findes i no-
gen referater. 
 
Kasserer pointerede, at UU ikke har medtaget alle beregninger og posteringer i det fremlagte 
regnskab, som UU har udarbejdet. Derfor giver UUs regnskab ikke et retvisende billede. Ikke 
alle udgifter og kørsler er ikke med. Det drejer sig om fx dommertransport og hitlister.  
 
UU var blevet indbudt ifm. udarbejdelsen af regnskabet 2018, men kommentarerne er ikke 
blevet fremsendt.  Der var forskellige opfattelser af, om formanden for UU blev indbudt eller 
ej. UU mener ikke, at de er blevet indbudt. 
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Der var uenighed om udgifterne ifm. udstillingerne er konteret som UU ønsker det. 
Den ekstraordinære GF kritiserer, at det fremlagte regnskab mangler kommentarer og forkla-
ringer af de forskellige poster. Kasseren uddybede posterne (bilag 2). 
 
Den ekstraordinære GF undrede sig over uenighed mellem UU og kasserer / regnskabsudvalg. 
GF pointerede, at det er et forkert tidspunkt for en uenighed og at denne uenighed burde være 
afklaret før den ekstraordinære GF, og at samarbejdsvanskelighederne mellem UU og besty-
relsen skal afklares. 
 
Følgende spørgsmål blev stillet: Er UUs regnskab dokumenteret med bilag? 
UU svarede her på: Ja, men bilag ligger hos bestyrelsen. 
 
Til spørgsmålet om, hvorfor overforbruget var blevet så stort, svarede regnskabsudvalget, at 
noget af forbruget skyldes halleje, som i visse tilfælde er fordoblet. Præmiekuponer posteres 
ikke korrekt. Endvidere var der også et overforbrug på dommertransport og -forplejning, 
samt diverseposten. Budget fra Hanstholm var blevet efterlyst, men er ikke kommet kasseren 
eller regnskabsudvalget i hænde.  
 
Sammenligningsgrundlag ønskes, eftersom forbruget i 2018 er mere end fordoblet ift. Andre 
år. Der har været et overforbrug på alle poster plus en udgift ifm. jubilæumsåret. 
Årsagen til halleje stigninger efterlyses, samt alternative steder for afholdelse af udstillinger-
ne. Endvidere ønskede den ekstraordinære GF udspecificeret regnskab for dommerforplej-
ning. UU forklarede, at de ikke var bekendt med, at hallejen var steget. De fandt først ud af det, 
da de modtog fakturaen. 
 
Den ekstraordinære GF kritiserede, at 2018 har været uden styring. Regnskabet blev ikke 
godkendt på GF, fordi GF ønskede at få komme til bunds i regnskabet. 
 
Den ekstraordinære GF ønsker et bedre samarbejde mellem UU og bestyrelsen i fremtiden, 
samt at klubben ikke står i samme situation igen. Der skal være faste rammer, budgetter og 
regnskaber for alle arrangementer, samt bestyrelsens accept af alle arrangementer. 
 
Et bedre og udspecificeret regnskab for alle aktiviteter, herunder udstillinger efterlyses. End-
videre opfordres kasseren til at udsende et specificeret regnskab over udstillingerne. Den eks-
traordinære GF henstiller til, at der skal være et punkt på dagsorden for bestyrelsesmøderne, 
der omhandler økonomi. 
 
Bestyrelsen har allerede ovenstående som fokuspunkt. Fremadrettet vil der skulle udarbejdes 
budgetter og regnskaber for alle arrangementer. Endvidere er regnskabs- og budgetskabelo-
ner udsendt af kasseren. Kasseren er bestyrelsens repræsentant i UU, bl.a. for at hjælpe UU 
med udarbejdelsen af budgetter og regnskaber. 
 
Den ekstraordinære GF ønsker, at der indarbejdes kommentarer i årsregnskabet.  
 
Følgende spørgsmål blev stillet af den ekstraordinære GF: 
Har der været en GF, som har givet mandat for ekstraforbrug ifm. jubilæumsåret? 
Har bestyrelsen givet UU mandat for ekstraforbrug ifm. jubilæumsåret? 
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Den gamle bestyrelse erkendte, at det var den samlede bestyrelses ansvar. Den tidligere be-
styrelse har gentagende gange spurgt den tidligere kasserer, som forsikrede at alt var i orden 
med regnskabet og udgifterne. 
 
Den tidligere kasserer forklarede, at denne kun har været kasserer af navn og ikke af gavn, og 
ikke har kunnet udføre sit hverv pga. regnskabsoverdragelse. Den tidligere kasserer beklager 
over forløbet.  
 
Det blev tilkendegivet, at det ikke er retfærdigt at give den tidligere kasserer hele skylden. Det 
er den samlede bestyrelses ansvar. I denne forbindelse blev der også spurgt, om nogen fra den 
tidligere bestyrelse har efterlyst status på økonomien i løbet af året, samt pointeret af det er 
uansvarligt at handle sådan som bestyrelse. 
 
Det blev pointeret igen, at UU havde ikke orden i bilagne, og at det er uhensigtsmæssigt at UU 
medlemmerne henviser til hindanden, men bilagene fremsendes ikke til kasseren eller regn-
skabsudvalg. Endvidere er posteringer, præmiekuponer, bilag og betalinger er ikke udført 
korrekt.  
 
UU svarede: 

 At UU har brugt tid og ressourcer på at udfærdige et regnskab og indsende bilag. 
 UU er ikke bekendt med hvilke bilag og andet dokumentation, der mangler.  
 UU har ikke kendskab til de regnskabsdetaljer, som kasseren og regnskabsudvalg har. 
 Samt at de sidste 3 år har det nuværende UU genereret et overskud på 100.000 kr. pr 

år. 
 UU har prøvet, at fremsende budgetter og regnskaber til den tidligere kasserer. 

 
Den ekstraordinære GF pointerede, at UU har ansvar for udstillingerne og dermed regnskaber 
og budgetter ifm. udstillingerne, og at præmiekuponer er en tikkende bombe under regnska-
bet. 
 
UU har medbragt UUs kontante beholdning og overdraget til kasseren. 
 
Den tidligere kasserer bliver spurgt op et specifikt bilag fra Thisted Bryghus. Den tidligere 
kasserer forklarede, at det var en udgift ifm. Hanstholm udstillingen. 
 
Den tidligere kasserer ytrede, at denne har præsenteret alle regninger og betalt dem jf. aftale 
med den tidligere bestyrelse. 
 
Bestyrelsen bedes om, at redegøre for hvordan og i hvilken stand den tidligere bestyrelse og 
den tidligere kasserer modtog regnskabet. 
 
Den nuværende kasserer forklarede, at den nuværende kasserer og den endnu tidligere kas-
serer gennemgik regnskabet indtil august 2018. Den tidligere kasserer modtog regnskabet ca. 
2 måneder efter gennemgangen. Ved overdragelse var banken og bogføringssystemet afstemt. 
 
Det blev ytret, at det er ubehageligt, at det kun er den tidligere kasserer, der står for skud. An-
dre personer har også været med i overforbruget, men disse bliver ikke nævnt. 
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Modsvaret var, at der ikke er nogen, som angriber nogen personligt. Den ekstraordinære GF 
anfægter kun kassererposten og ansvaret. Endvidere anfægtes bestyrelen og bestyrelsens an-
svar. 
 
Den tidligere kasserer ville ikke mødes med den endnu tidlige kassere af personlige årsager. 
Det blev pointeret, at den tidligere kasserer har haft en svær opgave, da det er bestyrelsens 
ansvar at sikre, at de informationer, der er nødvendige for at udføre et hverv, er til stede, samt 
at skylden ligger hos bestyrelsen. 
 
Den ekstraordinære GF opfordrede bestyrelsen at være opmærksomme på udgifter ifm. 
dommer, da klubben ikke har råd til at invitere dommere fra fx Australien. 
 
Følgende synspunkt blev fremført:  
"Hvad sidder vi her for? På GF blev det pålagt bestyrelsen, at der skulle være et detaljeret 
regnskab over udstillingerne, og det er her ikke. Regnskabet kan derfor ikke godkendes. Det 
GF har pålagt bestyrelsen, er ikke udført. " 
 
Der er blevet spurgt, om der har været forgået noget kriminelt ifm. regnskabet 2018. Svaret 
var, at det har der ikke, og at disse oplysninger er blevet fremlagt på den ekstraordinære GF. 
 
Den ekstraordinær GF skal overveje, om der skal stilles et mistillidsvotum. 
 
UU stopper pr dd. og en tale blev læst op (bilag 3). 
 
Lisbeth Ramsing meddelte, at hun stopper efter 40 års arbejde for klubben og forlader sin 
bestyrelsespost pr dd..   
 
Formanden takkede de afgående for deres store arbejde. 
 
Formanden pointerede, at bestyrelsen ikke har fralagt sig ansvaret, og at de nuværende ret-
ningslinjer er udarbejdet pba. klubbens vedtægter.  
 
Den ekstraordinære GF pålægger bestyrelsen at stramme op og udvise mere rettidighed og 
omhu. 
 
Kasseren orienterede om, at der er et mindre overskud for 1. halvår 2019. 
 
Der stemmes om godkendelse af regnskab 2018 
 
JA, regnskabet godkendes  – 25 stemmer 
NEJ, regnskabet godkendes ikke  –  7 stemmer  
Blank    –  4 stemmer 
Ugyldig    –  1 stemme 
 
Regnskabet for 2018 blev hermed godkendt. 
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Den ekstraordinære GF pålagde den nuværende bestyrelse at træffe en afgørelse om, at alle 
der har modtaget uberettigede fx kørselsgodtgørelse skal refundere pengene.  
 
Dette behandles på næste bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen spurgte, om de skulle gøre mere end at udsende disse krav. Det skulle bestyrelsen 
ikke. 
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Bilag 1  

Samlet oversigt UU 2018 

Nyborg: 
  

Aars: 
 

     Udgifter kr. 97.721,65 
 

Udgifter kr. 18.395,17 
Indtægter kr. 90.660,00 

 
Indtægter kr. 20.810,00 

I alt: -kr. 7.061,65 
 

I alt: kr. 2.414,83 

     Slagelse: 
  

Slagelse 2: 
 

     Udgifter kr. 16.595,88 
 

Udgifter kr. 17.978,62 
Indtægter kr. 24.235,00 

 
Indtægter kr. 23.010,00 

I alt: kr. 7.639,12 
 

I alt: kr. 5.031,38 

     Hasmark: 
  

Strib: 
 

     Udgifter kr. 67.355,26 
 

Udgifter kr. 42.069,91 
Indtægter kr. 93.565,00 

 
Indtægter kr. 49.841,00 

I alt: kr. 26.209,74 
 

I alt: kr. 7.771,09 

     Hanstholm: 
    Udgifter kr. 58.466,62 

   Indtægter kr. 66.160,00 
   I alt: kr. 7.693,38 
   

     Generelt: 
    

     Udgifter kr. 5.282,50 
   

     Jubilæumstiltag: 
    

     Udgifter kr. 38.929,50 
   Indtægter kr. 45.260,00 
   I alt: kr. 6.330,50 
   

     Muleposer kr. 26.224,20 
   

     Totale udgifter 
    kr. 389.019,31 
    

     Totale indtægter 
   kr. 413.541,00 

    
     Total overskud 

   kr. 24.521,69 
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Bilag 2 
 
Udspecificeret regnskab for udstillinger i 2018 
 
2001 Halleje 45.078,50 
2002 Præmier 80.193,38 
2003 Præmiekuponer 11.900,00 
2004 Gaver 9.371,87 
2006 Kataloger 5.325,38 
2010 DKK reslutatkørsel udstillinger 25.053,00 
2015 DKK reslutatkørsel LP + Rally 1.366,00 
2020 Dommer transport og lommepenge 67.755,25 
2025 Dommer LP/Rally transport -lommepenge 2.870,22 
2030 Dommer forplejning 44.584,95 
2035 Ringpersonale transport + lommepenge 18.193,41 
2040 Hitlistepræmier 18.483,60 
2080 Kørsel udvalg 61.903,04 
2090 Diverse omkostninger 28.409,79 
2095 Jubilæum 102.631,37 
Udstillinger i alt 523.119,76 
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Bilag 3 
 
Kære bestyrelse, og medlemmer af DBSK 

 

Vi vil på hele UU’s vegne desværre meddele at vi alle stopper som aktive medlemmer i UU dags dato. 

Der er i den seneste periode blevet vist så meget mistillid og underkendelse af vores arbejde, at vi ikke læn-

gere kan, og vil stå inde for at arbejde frivilligt under denne bestyrelse. 

Der er fra bestyrelsens side lagt nogle retningslinjer op for hvordan vi i UU fremover skal arbejde, og det 

hænger ikke sammen med vores virkelighed. Derfor denne beslutning.  

Flere gange er der eksempler på at bestyrelsen vælger at behandle sager vedrørende UU, udenom UU. 

Først når sagen tilspidses så inddrager man UU. 

UU har udarbejdet et regnskab over samtlige udstillinger så alle kan se hvilke udstillinger der giver over og 

underskud. Dette er vedhæftet. 

Det blev besluttet at UU-formanden skulle inddrages i regnskabet, hvilket kun er sket i form af utallige mails 

vedr. fremsendelse af bilag. Bilag som er fremsendt op til flere gange. Meget tæt på Hasmark og den ekstra-

ordinære GF kunne UU’s formand Gitte køre til Fyn og mødes med Mia og Else Marie. Dette var umuligt at 

passe ind så kort tid før Hasmark og inden d. 30-06-2019.  

Konklusionen af vores to ”revisorer” er at der er blevet brugt for mange penge på udstillinger, hvilket regn-

skabet ikke bekræfter.  

Bestyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for jubilæumsåret. Det er stadig poster der er bogført forkert under 

UU. Det er fx ikke lavet et regnskab der udelukkende viser hvor meget jubilæumsåret har kostet i forhold til 

fællesspisninger m.m. Dette er igen bare puttet på udgifter i UU. 

UU har aldrig været ansvarlig for afholdelse af fællesmiddage. Budget og afholdelse af fællesmiddage på 

både Hasmark og Hanstholm var bestyrelsens ansvar. 

UU er af bestyrelsen i de nye retningslinjer blevet pålagt at fremsende budget inden udstilling. 

Den 29-4-2019 fremsendte Gitte budget for Hasmark med henblik på at få grønt lys eller anden feedbask på 

afholdelse af Hasmark udstillingen. Indtil dags dato har UU intet hørt fra kassereren så hvad skulle formålet 

være med at bruge tid på at udarbejde et budget? 

I retningslinjerne står der at regnskabet for udstillingerne skal være kassereren i hænde senest 1 måned 

efter afholdelsen af udstillingerne. En uge efter Hasmark modtog Gitte en mail fra Kassereren med besked 

om at udstillingsregnskabet forventes retur inden GF. Hvilket kun er 14 dage.  

Igen så er det frivilligt arbejde og vi har alle et arbejde ved siden af, så det er virkelig at stramme citronen at 

de deadlines der bliver udstukket af bestyrelsen ikke skal overholdes og at vi kan forvente at der dukker 

mails op der kræver noget andet.  

Vi bruger MANGE frivillige timer. Både ved selve udstillingerne, hvor vi både kommer dagen før og bliver 

længere. ALLE i UU lægger et KÆMPE stykke arbejde omkring hver enkelt udstilling, både dem der viser 

deres egen eller andres hunde på dagen, og dem der ingen hund har med. At bestyrelsen så har besluttet at 

dem der skal vise hund ikke er berettiget til kørselsgodtgørelse er os meget uforstående. Betyder det at dem 

der har hund med ikke arbejder ligeså hårdt og ligeså meget som dem der ikke har? Betyder det at udstillere 

ikke henvender sig til dem der skal vise hund og ”kræver” deres tilstedeværelse. Det betyder KUN at de ikke 

har dommerkontakt og INTET andet. De har ofte mere travlt på en udstillingsdag dag, da de både skal udfø-

re deres opgaver, samt vise deres hund/hunde. 
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Der verserer åbenbart historier om hvor vidt enkelte medlemmer ikke laver noget i UU. Det bunder helt og 

aldeles i uvidenhed fra både bestyrelsens, men også fra udstilleres side. Det er ikke en påstand vi har lyst til 

at skulle forsvare på udstillingerne.  

Vi beklager meget at vi har måttet træffe denne beslutning, men vi håber at bestyrelsen finder nogle frivillige 

kræfter der vil arbejde under deres diktatur, da vi elsker at komme på vores egne udstillinger og ved at man-

ge har det på samme måde. 

Vi vil selvfølgelig gøre vores til at overdragelsen bliver så nem som muligt. Der er manualer på mange opga-

ver og vi som tidligere medlemmer i UU, vil stå til rådighed i begrænset omfang hvis nødvendigt. 

Vi overdrager i dag alle UU’s beholdninger til bestyrelsen, som vi regner med vil varetage opgaverne indtil et 

nyt UU er på plads. 

Alle udstillingstingene er stillet i depotet i Odense. Tablets og tastaturer, kasserne bliver afleveret til Besty-

relsen 30-06-2019  

Med venlig hilsen  

UU 

Gitte, Lisbet, Louise, Fie og Jeanette 
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Bilag 4 

 

 
 


