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Referat: 
 
Dato:  28/10 – 2019 
Tidspunkt:  17.00 – 21.00 
Sted:  Østervang 25, Spørring, 8380 Trige  
Tilstede: Anna, Birgit, Lars, Monica og Tenna.  

Afbud fra: Mia 
 
1. Konstituering  

Den 25/10-2019 modtog bestyrelsen besked om, at næstformanden for bestyrelsen tager 
sin afgang på grund af for mange opgaver. Endvidere udtræder næstformanden af 
bestyrelsen.  
 
Den afgående næstformand ønsker forsat at være end del af de udstillingsansvarlig.  
 
Bestyrelsen har konstitueret pr. den 28/10-2019 sig som følgende: 
 
Formand/medlemsadministrator: Monica Østergaard Rasmussen 
Næstformand:  Lars Bibby 
Kasserer:  Mia Lund Madsen 
Sekretær:  Anna Maria Kossowska Andreassen 
Bestyrelsesmedlem:  Birgit Støttrup 
   Tenna Ernst 
 
Bestyrelen takker den afgående næstformand for hendes store engagement i Dansk 
Berner Sennen Klub og i bestyrelsen, samtidigt håber bestyrelsen, at den afgående 
næstformand forsætter sit store arrangement i klubudstillingerne. 
 
Som følge af næstformandens afgang indsættes bestyrelsesmedlemmet Tenna Ernst i ASU, 
og den nye næstformand indsættes i UU/de udstillingsansvarlige.  
 
Bestyrelsen har besluttet, at udvide kredsen af de udstillingsansvarlige af flere årsager: 

 for at bakke op og støtte de udstillingsansvarlige 
 for at sprede arbejdsbyrden ud på flere hænder  
 for at overholde retningslinjen for udstillingsudvalget/de udstillingsansvarlige, 

som foreskriver at én af udvalgets medlemmer også skal være medlem af 
bestyrelsen 

Det er stadig bestyrelsens mål, at der på sigt bliver dannet et UU. 
 
2. Berner bladet på hjemmesiden 

Bestyrelsen har drøftet muligheden for at gøre Berner Bladet tilgængelig på hjemmesiden. 
I første omgang er der tale om Berner Blade fra årene: 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. 
Det er hensigten, at Berner Bladet fra indeværende år ikke vil kunne findes på 
hjemmesiden. 
 

3. Sponser aftaler 
Bestyrelsen bliver løbende kontaktet vedr. sponser- og annonceaftaler. De bliver 
behandlet løbende. Klubben tilbyder virksomhederne, at sponsorere klubarrangementer 
som fx klubudstillingerne mod annonce på hjemmesiden. 
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4. DBSK etiske anbefalinger for opdræt1 
Som opfølgning på sidste bestyrelsesmødes pkt. 6 stk. 8 Krav til optagelse på 
opdrætterlisten, har bestyrelsen drøftet hvilke krav bestyrelsen kan/vil/må stille til 
optagelse på en fx opdrætterliste og til os selv.  
 
Da det er anbefalinger for opdræt, vil bestyrelsen opfordre alle bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmerne om, så vidt det er muligt, at overholde klubbens etiske anbefalinger 
for opdræt.   
 
Det er kun anbefalinger for opdræt, men det er bestyrelses holdning, at man som klubbens 
repræsentant skal gå forrest og vise et godt eksempel.  
 
Som følge af denne drøftelse har formanden kontaktet et medlem af ASU, for at gøre 
medlemmet opmærksom på klubbens anbefalinger for opdræt. Medlemmet har valgt at 
træde ud af ASU.  
 
Endvidere vil DBSK anbefalinger for opdræt blive drøftet på et Fællesmøde, for at skabe 
fokus og for at høre hvilke holdninger, der er blandt udvalgsmedlemmerne. 
 

5. Eventuelt 
Bestyrelserne for DBSK bliver løbende spurgt ind til deres holdning til hunde med ikke FCI 
godkendte stamtavler. Bestyrelsen overvejer, om punktet skal drøftes på et fællesmøde 
eller på en GF. 
 
Bestyrelsen modtager løbende forskellige input. Bestyrelsen takker for alle de gode råd og 
input, og bestyrelsen tager gerne imod tilbud, om at løse konkrete opgaver. 
 

                                           
1 https://berner-sennen.dk/avl-opdraet/  

https://berner-sennen.dk/avl-opdraet/

