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Referat: 
 
Dato:  25/7 – 2019 
Tidspunkt:  telefonmøde 
Sted:   

Tilstede: Anna, Birgit, Helle, Monica og Tenna  

Afbud fra: Lars og Mia 
 
1. Store Hestedag den 7. og 8. september 2019 i Roskilde1 
 
Motivation:  
DBSK har de seneste to år været repræsenteret med en stand på Store Hestedag. Formålet med 
standen er, at informere de besøgende om racen og om Dansk Berner Sennen Klub. 
 
Der var enighed i bestyrelsen om, at bestyrelsen gerne ser, at denne tradition forsætter. 
Udfordringen består i, om der i bestyrelen er ressourcer, som kan løfte opgaven. 
 
Det stod hurtigt klart, at bestyrelsen ikke alene kan løfte opgaven. Derfor blev det diskuteret 
hvilke ressourcer kunne involveres.  
 
Bestyrelsen har i forvejen fået tilsagn fra et medlem om hjælp til opsætning af standen, dog 
mangler der medlemmer til bemanding af standen, samt hjælp til nedtagning af standen og 
transport af stand mv. fra Odense til Roskild og retur. 
 
Det blev diskuteret om ASU og AKT kunne inddrages i opgaven og det blev aftalt, at de 
respektive medlemmer i ASU og AKT kontaktes.  
 
Endvidere vil bestyrelsen annoncere efter hjælp på FB og hjemmesiden. Bestyrelsen vil 
kontakte Tine Kloster mhp. hjælp til annoncering og udarbejdelse af annoncen.   
  
Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil bakke op omkring arrangementet ellers må 
DBSK aflyse deres deltagelse. 
 
2. Hund i Fokus den 31. august og 1. september i Vejen2  
 
Motivation: 
Invitation fra DKK: "Hund i Fokus er en aktiv oplevelse for hele familien OG hunden! Igennem en 
lang række aktiviteter for både de firbenede og deres ejere sætter vi hunden i fokus, og som kreds 
og specialklub er I inviteret til at deltage – meget gerne med stand med reklame for jeres 
specifikke kreds, specialklub eller enkelte racer. Og I er meget velkomne til at deltage med 
aktiviteter målrettet mod specifikke racer." 
 
Der var enighed i bestyrelsen om, at bestyrelsen gerne vil deltage i arrangementet.  
 
 
 

                                           
1 https://www.storehestedag.dk/hunde/ 
2 https://www.dkk.dk/udstillinger-o…/events-i-dkk/hund-i-fokus 

https://www.storehestedag.dk/hunde/?fbclid=IwAR1_fnSaXogMN3z2w9CTib8WrxkQe1Otv8rMBOp3vJ6QugQABPf9izRH7Ts
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/hund-i-fokus?fbclid=IwAR0Ywic5QbOGmHkaMsAhD_Zh9hilwhS1bFcBxdhDsR2BKVVLC3Q41SePJp0
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Anna meldte sig til at være tovholder på opgaven. Der var tilsagn fra Tenna og Helle om 
deltagelse om hhv. lørdagen og søndagen. Endvidere vil Anna sørge for transport af standen 
mv. fra Odense til Vejen, samt retur. 
 
Igen vil bestyrelsen annoncere efter hjælp på FB og hjemmesiden. Bestyrelsen vil kontakte 
Tine Kloster mhp. hjælp til annoncering og udarbejdelsen af annoncen.   
  
Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil bakke op omkring arrangementet ellers må 
DBSK aflyse deres deltagelse. 
 
3. Helle og Gittes forslag vedr. UU 
 
Motivation:  
Den 22/7-2019 modtog bestyrelsen følgende forslag fra Helle Sinclair og Gitte Høy Nielsen:  
 
"Hej med jer, 
D. 4.7 lavede Tine Kloster et fint opslag som kom på hjemmesiden og på Facebook. Ingen har henvendt sig 
på opslaget. 
 
Lørdag d. 20.7 var vi - Helle og Gitte -  i Sorø til overleveringsmøde med Gitte Nielsen, Louise, og Fie. 
 
Mandag d. 22.7 har vi afholdt møde for at få overblik over opgaverne og mener, at det er muligt at vi kan 
varetage UU-opgaverne resten af 2019 og langsomt få nye medlemmer ind i UU. Vi mener, det er 
nødvendigt at vi kun er nogle få personer om opgaverne i overgangsfasen, som kan arbejde hurtigt og 
effektivt med beslutninger - med bestyrelsen i baghånden. 
 
Vi har fået overblik over de 4 udstillinger i efteråret. Der er: 

        lavet budgetter for disse udstillinger 

        lavet aftaler med udstillingsledere (Lone Thomsen på Sjælland og Lilian Milek i Jylland og i Strib) 

 bestilt rosetter til resten af året 

        fulgt op på aftaler med dommere - transport er aftalt og bestilt 

        lavet aftaler med ringpersonale 

        uddelegeret hvem der sætter udstillinger op de 4 steder 

        opdateret årshjulet for udstillingsansvarlige 
 
Vi vil anbefale at vi påtager os arbejdet med udstillinger, bruger Trello til fælles information, så bestyrelsen 
hele tiden kan følge vores arbejde og have overblik over økonomien m.v. 
 
Vi har nogle forslag til ændringer, som gerne skulle give flere penge i kassen og vi har ideer til hvordan vi 
kan lave en arbejdsgruppe som kan hjælpe til med de store udstillinger (Nyborg og Hasmark) 
 
Vi har vedhæftet budgetter for de sidste 4 udstillinger og årshjulet med ansvarsfordeling. 
 
Med venlig hilsen 
Helle og Gitte" 

 
Bestyrelsen udtrykte en stor ros for Helle og Gittes store arbejde med, at få overblik over 
klubudstillingerne i 2019, samt med udarbejdelsen budgetter for disse. 
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Kassereren har skriftligt udtrykt, at budgetterne ser fornuftige ud. Endvidere, vil kassereren 
medtage omtalte budgetter i det samlede buget for begivenheder i 2019, som vil blive 
præsenteret på næste bestyrelsesmøde.  
 
Bestyrelsen er nysgerrig på de optimeringsmuligheder, der beskrives i forslaget og hvad de 
går ud på. Endvidere håber bestyrelsen på, at der kan blive dannet et permanent UU på sigt. 
 
Efter en kort drøftelse blev forslaget godkendt af mødedeltageren, samt skrifteligt af kasseren. 
Der blev dog givet udtrykt en bekymring for, at så væsentligt et forslag ikke bliver drøftet 
grundigere, samt et ønske om, at UU og især rekruttering af UU-medlemmer drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Formanden orienterede om grunden til den korte drøftelse, samt tidsrammen er, at 
afviklingen af klubudstillingerne i 2019 afhænger af bestyrelsen accept af det fremsendte 
forslag. 
 
Endvidere, blev bestyrelsen informeret om, at Henrik Andreassen, som havde meldt sig som 
kandidat til det nye UU, har trukket sit kandidatur tilbage.   
 
4. Fællesmøde  

Bestyrelsen aflyser det kalendersatte fællesmøde den 24/8–2019 og indkalder til et 
fællesmøde i september/oktober i stedet. 
 
Sekretæren sender aflysningen, samt en ny indkaldelse til bestyrelsen, ASU, AKT, UU, VU, 
redaktøren og hvalpeformidleren. Endvidere, afbestilles lokalet i Middelfart den 24/8–2019. 


