GENERALFORSAMLING 2O2O

Der indkaldes hermed til generalforsamling
i Dansk Berner Sennen Klub
lørdag d. 4. april 2020 kl.13
Vester Skolens samlingssal
Søndergade 41
5500 Middelfart

Kom og vær med til at præge din klub.
Vi glæder os til at se dig.

DAGSORDEN for GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 4. april 2020, kl. 13.00
Som annonceret i Berner Bladet i december 2019, afholdes den årlige generalforsamling som
ovenfor anført. Der vil blive serveret lidt at drikke og spise.
Alle medlemmer af DBSK kan deltage. Stemmeberettigede er medlemmer, der var medlem pr.
31.12.2019 og ikke er i kontingentrestance.
Dagsorden iht. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Formandens beretning forelægges til godkendelse (bilag A)
Fremlæggelse af udvalgsberetninger (bilag B – E)
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt meddelelse af ansvarsfrihed
(bilag F)
7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent (bilag G)
8. Behandling af indkomne forslag (bilag H)
9. Offentliggørelse af resultatet af valget til bestyrelsen og Avls- og Sundhedsudvalg (bilag I –
M)
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt
Til generalforsamlingen kan der ved indgangen, i henhold til vedtægternes § 4 stk. 5, forlanges
forevisning af kvittering for rettidigt indbetalt kontingent.
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Bilag A. Formandens beretning
Vi er nu godt inde i 2020 og skal se tilbage på 2019.
Bestyrelsens største fokusområde i 2019 har været klubbens økonomi. Der er stillet større krav til
budgetter, der er lavet nye regnskabsskabeloner, der er lavet retningslinjer for dommerforplejning
og klubbens kasserer, Mia, har gjort et fænomenalt stykke arbejde. Vi kommer i år ud med et pænt
overskud på 52.505 kr. og fortsætter 2020 i samme gode stil.
Vi har i løbet af året lavet en del nye tiltag, blandt andet forslagskassen og ris & ros kassen på
hjemmesiden.
Forslagskassen er til medlemmernes gode forslag til arrangementer i klubben. Det har ført til et
førstehjælpskursus for hundeejere og et arrangement for nye hvalpekøbere er på trappen. Tak for
gode forslag og send os endelig flere.
Ris & ros kassen bliver også brugt, og det fører mine tanker over på emnet frivillighed.
En klub/forening bliver aldrig bedre end hvad dens medlemmer gør den til, og det har været op ad
bakke i 2019. Næsten alle tiltag fra udvalgenes side er blevet mødt med brok, brok over
arrangementet placering, brok over tidspunkt, ja, selv brok over arrangementet type. Det kan tage
lysten til frivillighed ud af selv det mest ihærdige medlem. Meget af den brok der er, kører på
klubbens Facebook side. Klubbens Facebook side er en informationside og ikke en debatside.
Derfor har vi sat dette skriv på Facebook:
”Kære medlemmer.
Klubbens Facebook side er en informations side, hvor bestyrelsen, hvalpeformidler, redaktør og
udvalgene informerer om kommende aktiviteter, deadlines mv.
Bestyrelsen opfordrer alle til at kontakte bestyrelsen eller udvalgene direkte, når I har spørgsmål,
forslag eller ris og ros.
I fremtidige opslag vil der tydeligt fremgå, hvem kan kontaktes i forbindelse med et arrangement.
Derudover har klubben på hjemmesiden både en ris og ros kasse og en side til forslag og ønsker.
Vi værdsætter al jeres feedback, vi ønsker blot, at I sender den til de rette modtagere”.
Dette ser ud til at have en positiv effekt.
Vi skal passe rigtig godt på de frivillige, der bruger meget af deres tid i div. udvalg. Vi har ikke for
mange, og efter Hasmark 2020 har vi ingen medlemmer i aktivitetsudvalget, hvis ikke nye friske
kræfter melder sig på banen.
TAK til de mange, mange gode stunder aktivitetsudvalget har givet os alle.
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Siden den ekstraordinære generalforsamling 2019 har vi haft et nyt udstillingsudvalg. Udvalget har
som bestyrelsen, haft meget fokus på økonomi og klaret det fremragende. Mange nye og spændene
tiltag dukker også løbende op.
TAK for jeres store indsats.
Avls- og Sundhedsudvalget har igen i 2019 stået for nogle fine arrangementer/foredrag, også en stor
TAK til jer for jeres store indsats.
I vognkørselsudvalget er der igen snart planlagt vognkørselsdage. Et stort arbejde som I også skal
have TAK for.
Samarbejde mellem alle frivillige i klubben er vigtigt. Jeg synes det går rigtig godt og vi er gode til
at hjælpe hinanden på kryds og tværs.
Vi har igen i år haft udskiftning i bestyrelsen undervejs, dette medførte et formandsskifte og at
vores suppleant kom ind. Uagtet dette har vi et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.
Der er lavet et punkt på hjemmesiden, hvor vi alle kan bede om hjælp når der mangler hænder.
TAK til alle medlemmer der gerne giver en hånd med.
Klubben har i skrivende stund 535 medlemmer, så medlemstallet kan betragtes som stabilt.
Vi går et nyt og spændene år i møde. Mange arrangementer er allerede planlagte og flere nye på
tegnebrættet. Jeg glæder mig til endnu et år med godt samarbejde, hyggelige stunder og mange
fælles oplevelser med vores dejlige hunde.
Med venlig hilsen
Monica Rasmussen
Formand, Dansk Berner Sennen Klub
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Bilag B. Aktivitetsudvalgets beretning
Året startede med et succesfuldt LP kursus på Fyn med Åsa Ericsson. Det ville vi gerne have fulgt
op på med et nosework kursus samt et rally kursus. Begge kurser blev dog aflyst pga for få
tilmeldinger.
Klubben havde penge stående som alle kunne ansøge om tilskud fra til arrangementer.
Aktivitetsudvalget havde ansøgt om penge til alle 3 ovenstående kurser, men fik altså kun brug for
tilskud til LP-arrangementet. Der var på forhånd ansøgt om et tilskud på 3400,- men pga den store
tilslutning var det kun nødvendigt med et tilskud på ca 1700,-.
Hasmark 2019 gav et overskud på 977,-. Der deltog 11 i LP og 13 i Rally.
I efteråret blev der ikke afholdt trænerseminar. Der er flere af træningspladserne der har eksterne
trænere på, og da det er et stort arbejde at arrangere trænerseminar blev det valgt fra, da der de
sidste år kun har deltaget 5 – 6 stk. Trænerseminar er ikke udgået for evigt, og kan genoptages efter
ønske eller behov.
Aktivitetsudvalget og vognkørselsudvalget arbejder sammen hvor det er relevant, da begge udvalg
deler interessen for at vise vores race som en arbejdende race.
I efteråret blev der afholdt to kurser i pelspleje i Jylland. Begge kurser var udsolgt, og der er et stort
ønske om at kunne afholde lign kurser på Sjælland, men da der ikke er nogen
aktivitetsudvalgsmedlemmer fra Sjælland – trods gentagne efterlysninger – er det ikke muligt pt.
I skrivende stund er der et kursus på vej i førstehjælp, men det ligner en aflysning, da der 5 dage før
tilmeldingsfrist kun er 2 tilmeldte.
Uddeling af hitliste præmier i januar 2020 var udliciteret til en gruppe menige medlemmer af
DBSK. De klarede opgaven flot, og viser at det ikke altid kræver at man skal have en kasket på i
klubben for at løfte en opgave.
Drømmen for 2020 er at aktivitetsudvalget kan blive udvidet med medlemmer fra Sjælland og at vi
kan finde ud af hvad det er vi skal arrangere for at få folk ud af husene. Der efterlyses jævnligt
aktiviteter, men eftersom vi ofte aflyser er vi i tvivl om hvilket behov der er.
På vegne af Aktivitetsudvalget
Hanne Bank Pedersen
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Bilag C. Avls- og Sundhedsudvalget beretning
Så er der allerede gået et år, og det er tid til at gøre status på året, der gik.
Vi har haft et travlt år. Nogle er gået og nye kommet ind; men alligevel er arrangementerne blevet
gennemført, og vi er bestyrelsen og hjælpsomme medlemmer taknemmelige for hjælpende hænder.
Vi startede den 4. Maj med avlsbeskrivelse i Middelfart, hvor Norbert Bachmann fra SSV;
Tyskland, Annette Bystrup og Birgitte Gothen bedømte hundene. Vi havde fået et nyt sted at holde
avlsbeskrivelse, en skole i Middelfart, hvor beliggenheden er praktisk for de fleste. Faciliteterne var
vældigt fine. Store plæner, gode P-pladser, rummelige lokaler og et stort køkken. Det håber vi at
kunne benytte fremover. Der var kommet mange hunde med tilhørende familier, så den flok, man
behøver til at teste temperamentet, var passende stor. Da det var betegnet som en avlsbeskrivelse,
kunne der ikke trækkes i en nødbremse, således at hunde med fejl kunne udelukkes. Kun ejeren
kunne ud fra beskrivelsen tage denne beslutning. Det faldt i hvert fald én af dommerne for brystet,
så det skal rettes til næste gang. Vi håber, der vil blive tilslutning igen, da der er en del hundeejere,
der simpelthen ikke kan se sig selv i en udstillingsring, men gerne vil have hunden i avl med
formaliteterne i orden. Der var en del klager over billedernes kvalitet, så vi har besluttet, at man selv
kan indsende et godt billede af sin hund til erstatning. Men ellers blev det et arrangement, som vi
har fået megen ros for.
Vi prøvede at arrangere et foredrag ved dyrlæge Jacob Larsen, Odder Dyreklinik, som ganske gratis
ville komme og holde foredrag for os. Det skulle imidlertid foregå en hverdags aften, og det, fandt
vi ud af, var en dårlig idé, for der var for få tilmeldte, så vi aflyste.
Den 28.-9. holdt vi et meget interessant og vel besøgt foredrag med Birgitte Damsgaard om
Kræfttests. Vi havde fået lov at bruge et medlems lokale i forbindelse med en forretning, der solgte
foder og tilbehør til hunde, så det blev en livlig dag med et fantastisk foredrag og en god handel til
værten. Foredraget skulle til dels ses som en optakt til blodprøver, der kunne tages i forbindelse
med en udstilling, så vi kunne få flere testet for histiocytisk sarcom.
Takket være et tip fra et medlem om en flink dyrlæge, der holdt til i samme by, som vores
juleudstilling fandt sted, fik vi arrangeret blodprøvetagning af 22 hunde. Dyrlægen var tilfreds med
måden, det hele foregik på. Ikke store ventetider, papirarbejdet var i orden. Hundene var søde og
ejerne naturligvis også. Vi fik rabat fra Antagene, fordi det var et arrangement. Vi var lidt usikre på
proceduren, da man ikke skulle betale forud. Nu kender vi systemet; men vi beklager den store
forvirring, der gik forud. På dagen klappede det.
11. januar havde KU Sund inviteret til foredrag og rundvisning. Professor Annemarie Kristensen
havde fået stillet et flot arrangement på benene. 4 unge dyrlæger på hver sit sted i uddannelsen
forelagde deres specialer, og Annemarie forelagde et spændende oplæg for en dyrlæge, der var
forhindret i at komme. De fandt at vores specialklub som særdeles dedikeret og var rørte over, at vi
samlede penge ind til forskning for vore hunde. Pengene, der kommer ind, går udelukkende til vores
race. Efter foredragene gik en del af os med på en fantastisk spændende rundtur anført af
Annemarie, der ivrigt fortalte om de forskellige afdelinger. Det var virkeligt imponerende.
Foruden de synlige aktiviteter har vi været i gang med at ajourføre kommissorium og
samarbejdsaftale med bestyrelsen. RAS har også fået den årlige opdatering. Der har været rettet
henvendelse til DKK angående overførsel med dertil hørende avlsret af hunde fra DRU. Desværre
har vi ikke kunnet vinde gehør for, at vi godt vil have hundene overført, men uden avlsret.
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Med hjælp fra et medlem har vi fået støvet opfordringen af til at huske at få dødmeldt vore hunde,
når den tid er kommet.
Næste års arrangementer er ved at blive planlagt. 17. maj bliver der igen avlsbeskrivelse på
Lillebæltsskolen i Middelfart. Dommerne har givet tilsagn, og det bliver Christel Fechler fra SSV,
Tyskland, Birgitte Gothen samt Annette Bystrup. Vi har et seminar i tankerne, men mangler den
sidste planlægning. Derudover er vi blevet opfordret til igen at få taget blodprøver i forbindelse med
en udstilling, så det vil vi gerne se på. I skrivende stund afventer vi et tilbud fra Antagene på rabat
til klubmedlemmer for HS-tests.
PUV
Inge Bibby.
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Bilag D. Udstillingsudvalgets beretning
I årets første halvdel var det Gitte Trolle Nielsen (formand), Fie Basbøll, Jeanette Damm Lerskov,
Louise Trolle Nielsen og Lisbet Utke Ramsing der dannede UU i DBSK. Efter Hasmark
udstillingen valgte de 5 medlemmer i udstillingsudvalget at stoppe, efter en del travle år.
Helle Sinclair og Gitte Høy Nielsen tog stafetten op og meddelte bestyrelsen, at de godt ville
forsøge at dække opgaverne. Sidst i oktober fik vi selskab af Lars Bibby som bestyrelsens
repræsentant.
At der ligger mange opgaver i forbindelse med udstillingerne er et faktum. Vi har dog fået sat
tingende så meget i system, at vi med frivillige medlemmers hjælp sagtens kan overkomme
opgaverne. Vi oplever, at mange gerne vil hjælpe - det er rigtig dejligt.
Udstillingsåret 2020 var planlagt af det gamle udvalg. Et par dommerafbud og et påbud fra
bestyrelsen om at finde en dommer, der bor tættere på end Australien, gjorde dog at vi lavede nogle
ændringer. Vi har netop afholdt Nyborg-udstillingerne med flotte tilmeldingstal og meget positive
tilbagemeldinger fra såvel dommere, ringpersonale dommeraspiranter og deltagere.
Vi har valgt at kikke med nye øjne på udstillingsåret 2021 og har brugt en del tid på at få
udstillingsåret planlagt med nye tiltag, som vi selvfølgelig håber I tager godt imod.
Samarbejde med bestyrelse og udvalg fungerer rigtig fint. I både Nyborg og i Hasmark har vi en del
fælles interesser med aktivitets- og vognkørselsudvalg. Vi aftaler løbende hvilke behov vi har i
udvalgene og samarbejder om opgaverne. Vi har bl.a. indført at alle information fra de
udstillingsansvarlige bliver lagt i projektstyringsværktøjet Trello. Her kan bestyrelsen løbende følge
med i arbejdet med planlægning og opfølgning på udstillinger - bl.a. budgetter, regnskaber, aftaler
med dommere og ringpersonale for hver udstilling lægges her. På den måde har vi stor
gennemsigtighed i hvad vi laver.
Regnskab for udstillingerne i 2019 kan ses andetsteds i GF-materialet.
DBSK har i 2019 afholdt 9 udstillinger. For 5. år i træk øges tilmeldingsantallet.
ANTAL TILMELDTE HUNDE PÅ VORES UDSTILLINGER inkl. (Babyer & Hvalpe)
UDSTILLING

2015

2016

2017

2018

2019

NYBORG 2 DAGE
HÅRLEV/SLAGELSE

190
82

(24)
(14)

199
63

(25)
(13)

179
83

(33)
(16)

214
67

(33)
(12)

259
78

(61)
(13)

OTTERUP 2 DAGE

216

(32)

243

(22)

257

(34)

261

(28)

234

(21)

61

(19)

74

(9)
193

(24)
48

(9)

78

(13)

KØGE/ ODENSE
HANSTHOLM 2 DAGE
ROSKILDE ST. HESTEDAG
HÅRLEV/SLAGELSE

79

(18)

72

(19)

AARS

73

STRIB

89

68

(13)

66

(12)

(11)

58

(22)

108

(14)

74

(32)

104

(14)

62

(11)

60

(12)

(28)

120

(34)

133

(26)

I ALT
729
(121) 804 (144) 839 (147)
983
(154) 890
Der har været en fremgang på 52 tilmeldte hunde i 2019, hvis ekstra udstillinger ikke medregnes.

(155)
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DANSKE CHAMPIONS 2019
Vida Valentina av Hiselfoss
Staugaard’s Arabella Capella
Hermes Rojaus Bernas
Fensholt's Penelope
Klub Champion 2019
Kaimon Gerhail Earth wind and fire
Kaimon Gerhail Emily
Lady Xiera's Pepsi

Klub Junior Champion 2019
Lady Xiera’s Valentino
Lady Xiera’s Vienetta
Veteran Klub champion 2019
Amazing Tiklo’s Balu Magic

En helt speciel tak
Til jer, der frivilligt hjælper både før og efter udstillingerne. Det er så rart at vide, at der er ekstra
hænder til at tage fat om de mange gøremål i forbindelsen med udstillingerne. Tak for jer.
De udstillingsansvarlige i DBSK.
Lars Bibby, Helle Sinclair og Gitte Høy Nielsen
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Bilag E. Vognkørselsudvalgets beretning
Introdage og første uoff. Arbejdsprøve Begynder 2019:
Der har i 2019 været afholdt 1 fysisk møde i 2019 til planlægning af 3 Introdage for at nybegyndere
kunne hjælpes godt i gang med Vognkørsel og blive introducerer til den uoff. Arbejdsprøve
Begynder, som blev afholdt for første gang på Hasmark 6/6 2019, med 7 deltagende hunde samt
planlægning af Hasmark.
Tilbagemeldingerne fra deltagere på Introdage, deltagere på Hasmark samt publikum har været
mange og meget positive. Folk synes det er skønt at se hvor alsidig en berner er og hvor stolt
berneren bliver, når den har ”knækket koden” til at trække med vogn.
Der blev planlagt 3 og afholdt 2 gratis Introdage følgende steder 2019
Intro-dag til Vognkørsel på Ålborg d. 23. Marts: Måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger.
Intro-dag til Vognkørsel på Fyn d. 27. April: 8 deltagere.
Intro-dag til Vognkørsel på Ballerup/Skovlunde-Træningsplads d. 28. April: 10 deltagere.
Vanlig Sponsor-jagt op til Hasmark. Vi fik fundet mange flotte sponsorer så alle fik fine præmier
med hjem udover de special-fremstillede og super smukke rosetter, med sit eget Vognkørsels-logo
på.
Sponsoere: Vuffeli, Orbiloc, BullerBox, Heidi´s Hundebiks, Gaver fra Majbrit Maagaard, Joanna
Gram og Gitte Høy Nielsen.
Hasmark d. 15/6 2019:
Uoff. Arbejdsprøve Begynder afholdes
Dommer: Marianne Rasmussen og Ringpersonale: Joan Ohlsen Kjeldsen
Planer i 2020
Møde afholdt i jan. 2020 til evaluering af Hasmark, planlægning af 3 Introdage i 2020 samt
planlægning af Hasmark 2020.
Vi har alle oplevet stor interesse for den begyndende Vognkørsel i DBSK, der opleves selvfølgelig
stadig at folk ikke kan/magter at køre ret langt efter Introdage, men vi har forsøgt at ligge de 3 dage
centralt og selvfølgelig taget højde for, hvor der er den nødvendige plads, belægning osv.
Derfor bliver der i 2020 lavet følgende Introdage, som koster 50kr. pr. hund
Vognkørselsdag i Kjellerup d. 25/4
Vognkørselsdag i Slagelse d. 26/4
Vognkørselsdag på Fyn, Gelsted d. 4/10
Hasmark d. 6/6 2020:
På Hasmark 2020 afvikles 2 uoff. Vognkørselsklasser.
Dommer: Lene Hadberg Sørensen og Ringpersonale: Joan Ohlsen Kjeldsen.
Uoff. Arbejdsprøve Begynder (ligesom i 2019 med 2 hjulet/bøjle”vogn”)
Samt
Uoff. Arbejdsprøve Klasse 1 (med 4 hjulet vogn, med vægt på – dog lavere vægt end off. Klasse
1, fordi vi afvikler prøven på græs og ikke på asfalt som alle off. Klasser bliver)
Pris pr. klasse: 75kr.
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Der fremstilles igen de super flotte Vognkørsels-rosetter med special-Logo på.
Vanlig sponsor-jagt er gået i gang.
På vegne af Vognkørselsudvalget
Med venlig hilsen
Joanna Gram

11

Bilag F. Årsregnskab 2019 og budget 2020
Resultatopgørelse samt budget

12

Balance
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Forskningskonto

14

Regnskab for alle aktiviteter i DBSK i 2019
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Bilag G. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret.



Familiemedlemskab
Enkeltmedlemskab

475 kr. pr år
375 kr. pr år
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Bilag H. Indkomne forslag
Forslag 1: Forslag til ”Klubbens regler for Avls- og Sundhedsudvalgets arbejde” indsendt af
ASU og bestyrelsen.
Avls- og Sundhedsudvalg og bestyrelsen indstiller, at den fremlagte retningslinje godkendes.
Begrundelse: På generalforsamlingen i 2019 blev det vedtaget, at ASU og bestyrelsen udarbejder et
forslag til ”Klubbens regler for ASU arbejde”, som skal være generelt og fuldt dækkende for ASUs
arbejde, samt at forslaget præsenteres på DBSKs generalforsamling i 2020.
ASU og bestyrelsen har samlet de forskellige retningslinjer til én retningslinje for ASU.
Retningslinjen præsenteres for generalforsamlingen.
ASU og bestyrelsen indstiller, at den fremlagte retningslinje godkendes.
Retningslinje for Avls- og Sundhedsudvalget (ASU)
1. Sammensætning af ASU:
Stk. 1. ASU sammensættes af fem personer, der vælges ligesom bestyrelsen ved urafstemning for en
toårig periode på generalforsamlingen. Tre medlemmer vælges i lige år og to medlemmer vælges i
ulige år. Der vælges hvert år to suppleanter.
Stk. 2. Valgbare til ASU er alle stemmeberettigede medlemmer, jf.§ 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, der er
fyldt 18 år.
Stk. 3. Overtræder et medlem af ASU Dansk Kennel Klubs (DKK) stambogsføringsregler1, skal
denne straks fratræde og er ikke valgbar til ASU det næste år.
Stk. 4. ASU konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Stk. 5. ASU er i kraft af sin valgbarhed et selvstændigt arbejdende udvalg, men er underlagt Dansk
Berner Sennen Klubs (DBSK) bestyrelse, der udenfor generalforsamlingen er klubbens øverste
myndighed med ansvar overfor generalforsamlingen.
Stk. 6. ASUs medlemmer er pålagt tavshedspligt i personsager.
Stk. 7. Hvis ASU har behov for at supplere sig selv, skal dette godkendes af bestyrelsen.
Stk. 8. ASU skal udvise loyalitet overfor DBSK og hinanden.
2. ASUs virke:
ASU udfører deres arbejde ud fra de til enhver tid gældende stambogføringsregler, DBSKs etiske
avlsanbefalinger og nærværende retningslinje.
ASUs vigtigste opgaver er, at:
 indsamle og videreformidle informationer, også gerne i internationalt samarbejde, om
Berner Sennens sundhed, sygdomme, avl og hvalpe
1

https://www.dkk.dk/stambog-og-registrering/hvis-du-skal/regitrere-dit-hvalpekuld/stambogsf%C3%B8ringsregler
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hjælpe, rådgive, informere, koordinere, samt stille værktøj og viden til rådighed for DBSK’s
opdrættere, hvalpekøbere, medlemmer og bestyrelse



bidrage til at fremme udviklingen af funktionelt sunde hunde med racetypisk konstruktion,
mentalitet og lang levealder



føre statistik over dødsårsager, HD- og AD-status, samt viden om levetid og parring med
udenlandske hanner, således at Race Avls Strategien (RAS) kan opdateres årligt, i første
kvartal. Endvidere revideres RAS hvert femte på baggrund af de sidste fem års data



afholde forskellige arrangementer fx avlsbeskrivelsesarrangementet, foredrag mm.



tilstræbe afholdelse af et årligt avlsseminar



varetage diverse opgaver, som vedrører avl og sundhed



føre Avlshundelisten, som er en liste over hunde, der står til rådighed for avl, samt opfylder
de etiske avlsanbefalinger, som er:
- Hundene skal have HD-status A, B eller C
- Hundene skal have AD-status 0 eller 1
- Hundene skal have været udstillet minimum en gang og være præmieret med minimum
en Very Good eller have deltaget på et avlsbeskrivelsesarrangement.
Avlshundelister sendes til webmaster til opdatering på hjemmesiden.
I samarbejde med hvalpeformidleren fører ASU tilsyn med, at der kun anvises hvalpe med
stambog 2 (DKK stambog med påtegningen: "Denne hund er avlet efter Dansk Berner
Sennen Klub og Dansk Kennel Klubs avlsanbefalinger").



føre Opdrættelisten, samt at sende ændringer til webmaster således, at hjemmesiden altid er
opdateret

3. Berner International Working Group (IWG) møderne:
ASU repræsenterer DBSK på IWG møderne.
Repræsentation i IWG:
 Der kan deltage op til to repræsentanter på IWG møderne, som udpeges af ASU ved
forudgående indstilling og simpel afstemning.
 Ved stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.
 ASU tildeler stemmeretten til en af repræsentanterne, dette kan ved uenighed foregå ved
simpel afstemning.
 Det er den til enhver tid den siddende formand for ASU, der er den officielle kontakt til
IWG.
 DBSK dækker rejseudgifter op til 3.000 kr. pr. person.
 Efter afholdelse af IWG mødet sendes en skriftlig orientering til DBSKs bestyrelse med
angivelse af de punkter, der har været til diskussion og en anbefaling til eventuelle punkter,
som der skal arbejdes videre med i det kommende år. Referat fra IWG mødet offentliggøres i
Berner Bladet.
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4. Berner Bladet (BB) og hjemmesiden:
ASU har ansvar for, at alle arrangementer tilsendes webmaster til opdatering på hjemmesiden.
Materiale til BB indsendes af ASU. Deadline for BB skal overholdes.
Der skal skrives nyt fra ASU til hvert BB.
5. Ophævelse af avlsforbud på overførte hunde:
Hunde, der er overført fra ikke FCI stambogsførende organisationer til DKK får et generelt
avlsforbud.
6. Arrangementer og økonomi:
ASU har egen kassebeholdning og dertilhørende betalingskort. Forvaltning af dette, samt
udarbejdelsen af regnskab varetages af kassereren i ASU i samarbejde med kassereren i DBSK.
Inden afholdelse af et arrangement, som ASU er hovedansvarlig for, afleveres et budget inkl.
afholdelsesdatoer til DBSKs kasserer. Bestyrelsen skal godkende budgettet inden arrangementet
kan afholdes. Kassereren sender oversigt over hvem, der har betalt for deltagelse i arrangementet,
når deadline for tilmelding overskredet.
Efter afholdelse af et arrangement som ASU er hovedansvarlig for, afregnes til DBSKs kasserer
senest en måned efter afholdelse af arrangementet. Der skal fremsendes et specificeret regnskab
med angivelse af indtægter og udgifter med tilhørende bilag for arrangementet til DBSKs kasserer.
Skabelon udleveres af kassereren
I forbindelse med arrangementer kan der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens lave km takst
(2020: 1,96 kr. pr. km.) og/eller udgifter til bro, tog el.lign. dækkes mod bilag. Kørsel dækkes af
klubbens kørselskonto.
Godtgørelse gives kun, hvis ASU medlemmets deltagelse udelukkende er af officiel karakter. Officiel
karakter er, at medlemmet af ASU ikke selv deltager med egne eller hos sig boende hunde
7. Henvendelser:
Ved henvendelser fra medlemmer m.m. om avl og opdræt, bør ASU orientere sig i sagen, og hvis
der foreligger en mulighed for, at der senere kan blive en sag hos DKK, skal bestyrelsen orienteres.
8. Udvalgsmøder:
ASU afholder møder, hvortil der udarbejdes en dagorden og et referat, som sendes til ASUs
medlemmer og til DBSK’s bestyrelse. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødet til
godkendelse, og offentliggøres på hjemmesiden senest 21 dage efter mødet. Hvis der ikke holdes
fysiske møder, men i stedt kommunikeres via telefon eller mail orienterer ASUs formand bestyrelsen
om ASUs arbejde.
I forbindelse med møder kan kørselsgodtgørelse udbetales efter statens lave km takst (2020: 1,96
kr. pr. km.) og/eller udgifter til bro, tog el.lign. dækkes mod bilag.
Det tilstræbes, at møderne holdes et centralt sted i forhold til ASUs medlemmer og, at der opfordres
til samkørsel.
Hvis mødet holdes privat kan der udbetales max 100 kr. pr. person til traktement, hvis mødet
indeholder et måltid ellers max 50 kr. pr. person til kaffe. Udlæg dækkes mod bilag.
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Forslag 2: fremsendt af Erling Kolding-Jacobsen.
Erling Kolding-Jacobsen, fremsætter følgende forslag til Dansk Berner Sennen Klubs
Generalforsamling, den x.april 2020.
På generalforsamlingen i 2019, blev følgende forslag fremlagt til afstemning:
Nuværende ordlyd i Klubbens regler for avls - og sundhedsudvalgets arbejde:
1 Avls -og sundhedsudvalget
Stk. 1 Avls - og sundhedsudvalget sammensættes af fem personer, tre vælges ligesom bestyrelsen
ved urafstemning for en toårig periode. To på lige år og en på ulige år. To udpeges af bestyrelsen
for et år. Der vælges hvert år to suppleanter
Ændres til:
1 Avls -og sundhedsudvalget
Stk. 1
Avls- og sundhedsudvalget sammensættes af fem personer, der vælges ligesom bestyrelsen ved
urafstemning for en toårig periode. Tre medlemmer vælges i lige år, og to medlemmer vælges i
ulige år. Der vælges hvert år to suppleanter.
Tilføjelse: formanden for ASU, Inge Bibby, gav motiveret fremstilling af forslaget.
Uddybelse af, at der er et forpligtende samarbejde mellem ASU og bestyrelsen, og at ASU er et
rådgivende organ.
Afstemning:
Ja – vedtaget og Nej – ikke vedtaget
Resultat af afstemning:
46 stemte for forslaget.
14 stemte imod forslaget.
1 stemte blankt.
Forslaget er vedtaget.
Nærmere omkring forslaget:
I vedtægterne for Dansk Berner Sennen Klub, beskrives regler for ASU, i § 4, og i § 4 stk. 4, er der
anført ”Der vælges et Avls- og Sundhedsudvalg, jfr. avlsreglerne”.
Klubbens regler for Avls- og Sundhedsudvalget (ASU), er derfor vedtægtsbestemt, og er bestemt på
Generalforsamlingerne gennem årene, - og har været gældende i mange år. ASU har så også været
valgt ved Urafstemning hvert år, på de ordinære Generalforsamlinger – efter disse regler.
Det i 2019 vedtagne forslag, skulle så reelt have været føjet ind i Klubbens regler for Avls- og
Sundhedsudvalget, og fremlagt til godkendelse på næste års Generalforsamling - hvilket ikke ses at
være sket.
Hen over de senere år, har de skiftende bestyrelser begyndt at udarbejde ”Retningslinier for Avlsog Sundhedsudvalg”, - hvor mange ting nævnes, også mange ting, som reelt er ”plukket” ud fra
eksempelvis ”kommissorium” og andre ting nævnt i nuværende ”Klubbens regler for Avls- og
Sundhedsudvalget”.
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Det medfører så, og kan medføre, at de periodevis ofte skiftende bestyrelser, fra dag til dag, reelt
kan ændre på disse betingelser, som kun bør kunne ske på en Generalforsamling, - og derved kan en
bestyrelse sætte regler for ASU, uagtet ASU er Generalforsamlings valgte, og uagtet ASU skal have
overordnede og varige Generalforsmlings bestemte regler at arbejde efter.
Der har også gennem tiderne været indført ”kommissorium”, og som nævnt nu også ”Retningslinier
for Avls- og Sundhedsudvalg”. Kommissorium er et redskab som den til enhver tid siddende
bestyrelse fortsat kan bruge, også til ASU, for på den måde at kunne give ASU nogle retningslinier
for, hvad den siddende bestyrelse specielt ønsker, at ASU skal arbejde med.
Men, de overordnede regler for ASU, herunder valg, kan og skal kun kunne ændres på den årlige
Generalforsamling. Det er ikke acceptabelt, at de skiftende bestyrelser kan ændre disse regler efter
forgodtbefindende.
Det i 2019 vedtagne forslag, skal derfor indarbejdes i ”Klubbens regler for Avls- og Sundhedsudvalgets arbejde”, under punkt:
1. Avls -og sundhedsudvalget
Stk. 1
Avls- og sundhedsudvalget sammensættes af fem personer, der vælges ligesom bestyrelsen ved
urafstemning for en toårig periode. Tre medlemmer vælges i lige år, og to medlemmer vælges i
ulige år. Der vælges hvert år to suppleanter.
Der er givetvis flere ting i ”Retningslinier for Avls- og Sundhedsudvalget”, som skal pilles ud af
dette kompendium, da flere ting nu er nævnt både i dette kompendium, men, som også er nævnt i de
gennem mange år gældende ”Klubbens regler for Avls- og Sundhedsudvalgets arbejde”, - men, det
må så vi anmode bestyrelsen om at få styr på, - eller, tage det på næste Generalforsamling.
Erling Kolding-Jacobsen
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Forslag 3: Forslag til kassererposten indsendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at kassererposten kan varetages af en person
udenfor bestyrelsen i det tilfælde af ingen bestyrelsesmedlemmer har de forødende kompetencer /
lyst eller tid til at løfte kassereposten.
Begrundelse: Kassererposten er en meget vigtig og tidskrævende opgave, som kræver de rette
kompetencer, derfor vil bestyrelsen have lov til at kunne trække på en ekstern ressource, hvis
bestyrelsen vurderer, at dette er nødvendigt.
Den eksterne kasserer kan enten være et medlem af Dansk Berner Sennen Klub, som har de rette
kompetencer og vil påtage sig kassererposten eller en ekstern bogholder:
Bestyrelsens bud på en pris på for en ekstern bogholder er:


900 kr. + moms pr måned og ca. 1.875,- + moms for udarbejdelsen af årsregnskabet2.

I DBSK er der ca. 400 bilag pr år.
Hvis bestyrelen vurderer, at det er nødvendigt med en ekstern kasserer vil formand, næstformand og
sekretær have månedlige statusmøder med kasserer, samt gennemgå de indsendte budgetter og
regnskaber for diverse arrangementer med kassereren.
Bestyrelsen forstiller sig, at den eksterne kasserer skal udarbejde kvartals-, halvårs- og
årsregnskaber. Samtidig skal kasseren varetage posteringer, bilagshåndtering og udbetalinger.
Udbetalinger mod bilag vil blive fortaget en gang i ugen.
Der vil blive udarbejdet en retningslinje / samarbejdsaftale med den eksterne kasserer.

2

http://mmregnskab.dk/billig-revisor-bogholder-priser/
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Forslag 4: Forslag nyt logo indsendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at Dansk Berner Sennen Klubs logo
fornyes.
Begrundelse: Det nuværende logo har en dårlig opløsning, hvilket medfører, at det er utydeligt på
de elektroniske medier og på print.
Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til et opdateret logo med respekt for det gamle og for klubbens
40års historik.

Udover et logo for DBSK, har bestyrelsen også udarbejdet et forslag til et logo med til brug for
Berner Sennen hunde avlet med stamtavle 2 dvs. for de hunde, som er avlet efter Dansk Berner
Sennen Klub og Dansk Kennel Klubs avlsanbefalinger.

Endvidere har bestyrelsen udarbejdet udkast til logo til brug for klubbens udvalg.
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Forslag 5: Berner Bladet udkommer på hjemmesiden indsendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at Berner Bladet fremadrettet kun udgives
digitalt på klubbens hjemmeside.
Begrundelse: Det har kostet 172.766,82 kr., at trykke og udsende Berner Bladet i 2019.
Med det fokus klubben har på økonomien, samtidigt med tiden hvor al information forgår digitalt,
syntes bestyrelsen, at tiden er kommet for kun at udgive Berner Bladet digitalt.
Forslaget vil medføre en stor økonomisk besparelse for klubben, og pengene kan anvendes til andre
formål til glæde for alle.
Berner Bladet vil bevare sin nuværende form og være tilgængelig på klubbens hjemmeside.

.
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Forslag 6: Forslag til ændring for hitlisteregler indsendt af Nicole Hecksher m.fl.
Forslag til ændring for hitlisteregler
Nuværende ordlyd:
Titlen Årets Berner.
Tildeles den hund der opnår det højst samlede pointantal.
Ved pointlighed mellem flere hunde prioriteres således
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den hund, der har opnået sine point på færrest udstillinger.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIR.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIM.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIK 2.
Den hund, der har den højeste placering på årets sidste udstilling
Den hund der har opnået sin bedste placering på den DBSK udstilling, hvor der var det største
antal fremmødte/dømte hunde. (dog undtaget babyer og hvalpe.)

Forslag til ændring:
Vi foreslår at det nuværende punkt 1 slettes fra ovennævnte liste, således at hitlistereglerne
fremadrettet fremstår som nedenfor.
1.
2.
3.
4.
5.

Den hund, der har opnået flest placeringer som BIR.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIM.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIK 2.
Den hund, der har den højeste placering på årets sidste udstilling.
Den hund der har opnået sin bedste placering på den DBSK udstilling, hvor der var det største
antal fremmødte/dømte hunde. (dog undtaget babyer og hvalpe.)

Begrundelse:
Vi mener at ordlyden er et levn fra de tider hvor hundene placeret i top tre ikke alle havde 5
udstillingsresultater. Ved at slette punkt 1. opnår vi at konkurrencen kører hele året. Det nye forslag
træder kun i kraft ved pointlighed (som hidtil)
Titlen Årets han og Årets tæve 1 – 2 og 3
Tildeles den hund der opnår det højst samlede pointantal.
Ved pointlighed mellem flere hunde prioriteres således
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den hund, der har opnået sine point på færrest udstillinger.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIR.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIM.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIK 2.
Den hund, der har den højeste placering på årets sidste udstilling
Den hund der har opnået sin bedste placering på den DBSK udstilling, hvor der var det største
antal fremmødte/dømte hunde. (dog undtaget babyer og hvalpe.)
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Forslag til ændring:
Vi foreslår at det nuværende punkt 1 slettes fra ovennævnte liste, således at hitlistereglerne
fremadrettet fremstår som nedenfor.
1.
2.
3.
4.
5.

Den hund, der har opnået flest placeringer som BIR.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIM.
Den hund, der har opnået flest placeringer som BIK 2.
Den hund, der har den højeste placering på årets sidste udstilling.
Den hund der har opnået sin bedste placering på den DBSK udstilling, hvor der var det største
antal fremmødte/dømte hunde. (dog undtaget babyer og hvalpe.)

Begrundelse:
Vi mener at ordlyden er et levn fra de tider hvor hundene placeret i top tre ikke alle havde 5
udstillingsresultater. Ved at slette punkt 1. opnår vi at konkurrencen kører hele året. Det nye forslag
træder kun i kraft ved pointlighed (som hidtil)
Forslaget kan sættes til afstemning under et.
Med venlig hilsen,
Nicole Hecksher, Maria Harthin Andersen, Janne Klitgaard Andersen, Bent Olsen, Vivian Lok
Olsen, Birgitte Selchau, Lilian Milek Madsen, Anne Harthin Andersen & Peter Uno Andersen
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Forslag 7: Forslag til årsvinder titel i DBSK indsendt af Nicole Hecksher m.fl.
Vi foreslår at DKK skal ansøges om årsvinder titel for henholdsvis årets han og årets tæve i DBSK
(ex. DBSKV19).
Begrundelse: DKK har allerede en tilsvarende årsvinder titel der dog kun sammenfatter DKK
udstillinger. DBSK vinder titlen ville medregne samtlige udstillinger for hele året.
Forslaget kan sættes til afstemning på Generalforsamlingen 2020
Med venlig hilsen
Birgitte Selchau, Vivian Lok Olsen, Bent Olsen, Maria Harthin Andersen, Nicole Hecksher
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Forslag 8: Ændring af hitlisteregler indsendt af Anna Andreassen og Monica Rasmussen.
Vi indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at reglerne for hitlisteren ændres således, at:
1. veteranhundene kun står på Årets veteranhan hitliste og Årets veterantæve hitliste
2. minimum point for at stå på Årets avlshan hitliste og Årets avlstæve hitliste er 50 point
Begrundelse for ændring af veteranhitliste: De nuværende hitlister fungerer således, at veterantæver
og veteranhanner står på både Årets han hitliste og Årets tæve hitliste, samtidigt med at veteranerne
har deres egen veteranhitlister.
Vores forslag er at ændre dette, så Årets veteranhan hitliste og Årets veterantæve hitliste
veteranhundene kun står på veteran hitlisterne
Begrundelse for ændring af Årets avlshan og Årets avlstæve hitlister: En ændring vil give mulighed
for at vise en større mangfoldighed af de hanner og tæver, som bruges i avl.
Ordlyden ændres for Årets avlshan hitliste og Årets avlstæve hitliste fra:
Titlen Årets avlshan og avlstæve
Placeringen afgøres ved den samlede point sum af disse hundes afkom, dog minimum 100 point,
placeret på Hitlisten, dog tæller kun de 5 bedst placerede hunde til denne konkurrence.
Her kan hunden være udenlandsk ejet.
til:
Titlen Årets avlshan og avlstæve
Placeringen afgøres ved den samlede point sum af disse hundes afkom, dog minimum 50 point,
placeret på Hitlisten, dog tæller kun de 5 bedst placerede hunde til denne konkurrence.
Her kan hunden være udenlandsk ejet.
Med venlig hilsen
Anna Andreassen og Monica Rasmussen.

.
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Bilag I. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges fem bestyrelsesmedlemmer for en toårigperiode.
På valg er:
 Anna Andreassen (modtager genvalg)
 Birgit Støttrup (modtager ikke genvalg)
 Mia Lund Madsen (modtager ikke genvalg)
 Tenna Ernst (modtager genvalg)
 ét bestyrelsesmedlem for ét år
Derudover skal der vælges:
 to suppleanter
Da der ikke er flere kandidater end pladser i bestyrelsen, er der intet valg, dog skal der jf. klubbens
vedtægter, § 8 Valg til bestyrelsen, Stk. 4a., afholdes supplerende valg på klubbens ordinære
generalforsamling til de ubesatte poster.
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Bilag J. Opstillinger til bestyrelsen
Anna Andreassen
Hermed genopstiller jeg til bestyrelsen i Dansk Berner
Sennen Klub.
Jeg genopstiller for at forsætte med at gøre en ekstra indsats
for vores klub og vores dejlige race.
Jeg har været sekretær i Dansk Berner Sennen Klub i det
seneste år. Et turbulent år, med en ekstraordinær generalforsamling, formandsskifte og udskiftning i bestyrelsen.
Det er lykkes den nuværende bestyrelse at få et godt
samarbejde med planer for de kommende år. Det er mit håb, at få lov til at forsætte i bestyrelsen,
styrke det gode samarbejde og forsætte arbejdet med at lave arrangementer og events til glæde for
alle medlemmerne.
Jeg har haft Berner Sennen hunde i 12 år og sammen med min mand, Henrik, har vi kennel
Champalays. Vi har hunde fra Polen, Rusland og Bulgarien, samt hunde af egen avl.
Af uddannelse er jeg cand.merc. i International Business. Professionelt arbejder jeg med: data,
statistik, ledelsesinformation og dataunderstøttelse af beslutningstagerne og nøglepersonerne i
Region Midt.
I min fritid er jeg aktiv i Berner Sennen–verdenen. Jeg har blandt andet været i Jyllandskredsens
bestyrelse og er nu, på femte år, med til at arrangere Skuet i Østjylland.
Derudover bruger jeg tid på:
 Besøgshund ved Trygfonden
 Læsehund på Rønde Bibliotek
 hundetræning: ringtræning i DKK og lydighed i DcH
 påbegyndt træneruddannelsen i DcH
 udstillinger i Danmark og i udlandet
 grooming af hunde.
Jeg har stor erfaring med bestyrelsesarbejde: 1 år som sekretær i Dansk Berner Sennen Klub, 2 år i
Jyllandskredsens bestyrelse, 8 år i bestyrelsen for Skjoldelev forsamlingshus/beboerforening, heraf
6 år som formand.
Endvidere har jeg et stort netværk både i Danmark og internationalt, som jeg også bruger aktivt i
forhold til bestyrelsesarbejdet.
Med venlig hilsen
Anna Andreassen
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Maya Wulffsberg
Jeg er Maya Wulffsberg fra kennel Pilegaarden.
46 år gammel og stiller op som kandidat til bestyrelsen. Hele mit
ungdoms og voksenliv har jeg beskæftiget mig med heste og hunde.
Jeg har opdrættet og løbende udstillet Bernere siden 2012, har
gennemført opdrætter- og hundeholderuddannelsen via DKK.
Uddannet hundetræner, hundeadfærdsinstruktør og klikkerinstruktør. Specialiseret i bevægelse / dogparkour og crossfit for
hunde (alle racer) i tæt samarbejde med osteopat.
Arbejder med mine hunde i læsehundeteams for børn med
læseudfordringer.
Fokus områder er sunde kroppe med optimale bevægelser. Optimal
socialisering af både voksne og hvalpe.
Videreudvikling af den sunde krop og afbalancerede sind i vores skønne race der kan det de er skabt
til.
Det ville glæde mig at kunne bidrage til at være medvirkende til at sætte et positivt fokus i
samarbejdet i vores specialklub.
Jeg glæder mig til et godt, givende og positivt samarbejde.
Mvh Maya Wulffsberg
Kennel Pilegaarden
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Lars Szmiedowicz
Hej med jer, jeg tillader mig hermed og sætte nået af min arbejds kraft til
rådighed for klubben. Jeg hedder Lars s Szmiedowicz er 53 år bor i
Randers. Jeg har haft berner sennen i 2 år og håber på vi får en mere i
år. Jeg skal ha berner sennen resten af mit liv. Før det har jeg haft 2
schæfer og en cocker spaniel. Jeg er ansat hos DSB som elektriker, og i CS
Security som vagt, ef aktiv i el-klub DSB vest hvor jeg siden 2006 har
været kasser og er revisor i FO Jylland og revisor sup i DEF Aarhus og har
også sat i en volley klub og en samarit forening hvor jeg også var kasser.
Jeg stille op til en plads i j'ers/ hvors bestyrelse. Måske senere som kasser.
Jeg kan kontaktes på tlf 21765453 og mail lass@dsb.dk
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Tenna Ernst
Jeg hedder Tenna Ernst, er 66 år – jeg genopstiller som kandidat til
bestyrelsen i DBSK, efter modne overvejelser. Jeg er gået på pension for godt
1 år siden efter et langt arbejdsliv som personaleleder, coach og HRchefkonsulent.
Jeg vil gerne bidrage til en platform for en sund og velfungerende klub med
henblik på både ”sunde bernere” og deres mennesker. En klub med et godt
fællesskab. En klub, hvor der er lidt ”højt til loftet” og hvor bidrag fra
medlemmer modtages i bedste ånd.
Hvis jeg skal pege på en kæphest, vil jeg arbejde for, at vi som bestyrelse
formår at skabe gennemsigtighed i beslutninger og tiltag.
Hvor vi formår at favne den forskellighed, vi som medlemmer består af.
Hvor vi formår at skinne igennem med tillid til, at vi alle udøver med den bedste side af os selv.
Jeg vil gerne bidrage til at tonen i vores klub er ordentlig og imødekommende, og at især os, der er
valgte går forrest med respekt i relationen, såvel mundtligt som skriftligt.
Jeg har dyb respekt for det avlsarbejde de dygtige opdrættere i DBSK udøver – og for det bevidste
sundhedsarbejde, der pågår ud fra viden og faglighed, til gavn for vores race.
Privat er jeg gift med Aksel på 41. år. Vi har 2 voksne børn, som hver har skænket os et barnebarn,
Silje på 6 år og Johannes på 15 måneder.
Vores første berner-dreng fik vi i 2009. Faldt bare pladask for racen. Desværre var han syg helt fra
hvalp af og måtte akut aflives pga. sygdom, da han var 5 år 2 måneder.
Nu har vi Kannehill`s Barney på 5 år 8 måneder. Han er avls- og udstillingshund. Jeg har gået til
træning med ham siden han var 3 måneder samt til færdighed og rally.
Tenna Ernst
Haslehøjvej 33
8210 Århus V
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Bilag K. Valg til avls- og sundhedsudvalg
Der skal vælges fire medlemmer til ASU.
På valg er:
 Inge Bibby (modtager genvalg)
 Dorte Hammerich (modtager genvalg)
 ét nyt medlem til ASU for en toårigperiode
 ét nyt medlem til ASU for en etårigperiode
Derudover skal der vælges:
 to suppleanter
Valget til ASU omhandler hvilke kandidater vælges for en toårigperiode og hvilken kandidat
vælges for en etårigperiode. Der er ikke valg om pladserne i ASU, da der ikke er opstillet
flere kandidater end der er pladser i ASU.
Der afholdes supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling til de to suppleantposter.
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Bilag L. Opstillinger til Avls- og sundhedsudvalg
Dorte Hammerich
Jeg vil meget gerne genopstille til DBSKs Avls- og
sundhedsudvalg (ASU). Jeg har siddet i udvalget i 3 år, det første
år som 1. suppleant og jeg blev i 2018 valgt som medlem. I det
forgangne år, har jeg fungeret som sekretær.
ASU er et meget aktivt udvalg, hvor der hele tiden tænkes tanker,
lægges planer for nye tilbud til medlemmerne og hvor vi konstant
har bolde i luften – ikke mindst bolde fra vores aktive medlemmer.
Vi er, sammen med en velfungerende bestyrelse, blevet et godt
team, der arbejder i samme retning og er gode til at støtte hinanden
og til at gribe boldene samt ”komme ud over rampen”. Jeg har stort
mod på og er optimistisk i forhold til at fortsætte arbejdet i
udvalget, også fordi vi har igangværende projekter samt mange nye arrangementer på tegnebordet, som
jeg så gerne vil være med til at præge og lægge energi i, og så giver det mening, at der bliver en vis
kontinuitet i udvalget, læs: erfaring og arbejdsro.
Lidt om mig: Jeg har været langt omkring i hundeverdenen, både hvad angår racer og sport. Jeg er
opvokset med jagthunde, som jeg trænede, markprøver mm samt deltog i jagter som hundefører. Min
mands og mine første hunde var en Labrador og en Rottweiler, førstnævnte en super jagthund og
sidstnævnte en fortrinlig BHP/IPO hund.
I 1992 blev vi engageret i arbejdet for rekonstruktion af Broholmerracen og havde i mange år en dejlig
hanhund. Da vi mistede ham var han i en høj alder, og vi havde svært ved at finde en Broholmer, som
kunne blive en værdig efterfølger - vi besluttede, at se os om efter en anden race. Valget faldt på en
Berner Sennen hund, vi ville gerne have en rolig hund, der blev på gården  I 2007 flyttede
Lillestrand´s Lotus ind. Hun blev på gården, men havde, ligesom de efterfølgende 4 Bernere, et stort
behov for at bruge hovedet. Så for at bevare roen  er det blevet til mange træningstimer, konkurrencer
og prøver indenfor DCH, LP, Nose work, Dogdancing og Færdighedsprøver og som I nok ved også en
del udstillinger i ind og udland.
Jeg har altid interesseret mig for hundenes sundhed og ikke mindst deres levealder. Lotus nåede at blive
10 år før hun døde af kræft, men vi har også prøvet det smertelige at miste en potentiel avlshund bare 7
måneder gammel. Vi har nu 3 tæver og vi håber at vores kennelmærke, kommer i brug til sommer.
Jeg mener, at ASU/DBSK og vi som avlere skal arbejde målrettet med racens sundhedsmæssige
udfordringer med udgangspunkt i evidensbaseret viden. HS er den store synder ift. levealder og man kan
håbe, at flere landes avlsforbund/specialklubber fremadrettet taler for denne test, så vi kan få flere hunde
at vælge imellem, når vi planlægger vores parringer. Arbejdet i IWG er et forum, hvor ASU bl.a. kan få
indflydelse og præge udviklingen, dette arbejde vil jeg se frem til at have fokus på og lægge energi i,
hvis I igen vælger mig ind i ASU. Racen har også andre sundhedsmæssige udfordringer, nogle skal vi
arbejde med nu, andre skal vi holde godt øje med og andre må vi vente med.
Hvis I vælger at stemme mig ind i ASU, så får I et aktivt og lydhør udvalgsmedlem, som medlemmerne
kan henvende sig til med spørgsmål, ideer og ønsker. I får tillige et medlem, der brænder for racen, dens
sundhed og fremtid og så får I et medlem, der ønsker et positivt og konstruktivt samarbejde med jer,
bestyrelsen samt øvrige udvalg til gavn for DBSK og racen.
Med venlig hilsen Dorte Hammerich

35

Inge Bibby
Hermed vil jeg gerne genopstille til valget i Avls- og Sundhedsudvalget.
Mit navn er Inge Bibby.
De seneste år har jeg været medlem af udvalget, hvor vi nu har mange
idéer, vi gerne vil have ført ud i livet.
Min baggrund er følgende: 65 år, gift med Lars, har 6 Berner Sennen og en
Norfolk Terrier. Har haft berner siden 1976 og har et mindre opdræt med
kennelmærket Fensholt´s. Foruden et par kuld om året arbejder jeg med
rally og går på udstillinger, hvor man altid får gode snakke med forskellige
bernerejere.
Jeg har siddet i forskellige avlsråd under forskellige bestyrelser og finder dette arbejde meget
interessant.
Siden symposierne startede i Schweiz i 2001, har jeg besøgt dem og har lavet referater fra dem til
vores blad.
Jeg synes, det er spændende at følge de nye tiltag for vores race på sundhedsfronten. Jeg er ikke til
at slå folk i hovedet, hvis de ikke gør som de fleste, men mener oplysning og erfaringsudveksling er
vejen frem.
Jeg har været den danske repræsentant i International Working Group i flere år og håber, vi kan få
meget mere ud af de internationale relationer i fremtiden. Næste møde er 2021 i England.
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Louise Viberg Christiansen
Jeg, Louise Viberg Christiansen, ønsker at opstille til DBSK´s avlsog sundhedsudvalg.
Jeg har haft Berner Sennen i snart ti år og har pt. to tæver. Jeg har
samtidig en retrieverblanding og må sige, at Berner Sennen er noget
helt særligt. For mig, er det den skønneste race!
Da jeg desværre ofte hører om hunde, der bliver syge eller ikke bliver
særlig gamle, kunne jeg sådan ønske mig, at racens sundhed – og
dermed også levealder – bliver forbedret, både for hundene og deres
familier. Det tænker jeg, er én af udvalgets fornemmeste opgaver – at
formidle relevant viden til både opdrættere og hundeejere ift. at forbedre racens sundhed.
Som opdrætter er jeg optaget af, at udvikle racen ift. de svagheder, den pt. har. Det være sig både
ift. den fysiske – og mentale tilstand. Jeg finder det væsentligt, at vi, som opdrættere, forholder os
kritisk til det ”avlsmateriale”, vi bruger i de respektive opdræt. Det ligger der både et eget ansvar
for, men også et ansvar fra avls- og sundhedsudvalget til at formidle den nyeste viden inden for
området til medlemmerne.
Jeg har taget DKKs opdrætteruddannelse, har deltaget i Pat Hastings seminar ”Structure in action”
og er interesseret og opsøgende i ny viden inden for hundeopdræt, -sundhed og –adfærd. Jeg har
haft mit første kuld hvalpe i sommeren 2019 og oplevede det, som de mest fantastiske ni uger –
blandt andet også ift. hvordan hvalpene bedst muligt blev klar til at møde verden, både ift. deres
sundhed og deres sind.
Privat bor jeg sammen med Benjamin og vores fælles fem børn lidt uden for Nykøbing Sj. Vi har et
mindre hus, hvor vores tre hunde ofte ligger i gangarealerne, men med en skøn stor grund til og tæt
på stranden, hvor vi alle nyder at være. I dagligdagen er jeg stedfortræder og dagplejepædagog i
Odsherred Dagpleje, hvor jeg primært laver relationsarbejde, samt en del administrativt arbejde.
Jeg har god erfaring med at deltage i bestyrelsesarbejde, både privat og fagligt, samt diverse udvalg
og netværk. Jeg finder det motiverende at udveksle holdninger, debattere og blive udfordret af
andres erfaringer og synspunkter.
Hvis jeg bliver valgt til udvalgsposten, vil jeg bidrage med et stort engagement, lysten til at
videreudvikle på det eksisterende gode arbejde og samtidig byde ind med ny og relevant viden
inden for avls- og sundhedsarbejdet inden for DBSK, samt bidrage til at arrangere- og afholde
arrangementer, som understøtter ovenstående.
Med venlige hilsner
Louise Viberg Christiansen
Kennel Bella Jambo
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Werner Bartsch
Mit navn er Werner Bartsch , 68 år , gift og har nu
3 dejlige Bernerpiger. Vi har haft hunde de
sidste 50 år og siden 2009 har vi tabt vores hjerte
til Berner Sennen hunde. I 2016 fik vi Kennelmærke
” Berner Bartsch” og foreløbig haft 4 kuld hvalpe.
Jeg har deltaget i bestyrelsen for DBSK fra 2016
til 2018 . I den periode var jeg også medlem af
ASU udpeget af bestyrelsen.
Arbejdet i ASU har min største interesse, og jeg ville gerne have
forsat dette arbejde efter min tid i bestyrelsen. Jeg vil arbejde for
en åben og sund avl , der kan give vores dejlige hunde en lang
levetid. Det er mange emner som skal drøftes og udføres , jeg vil
gerne med viden og indsats bidrage i ASU´s gode arbejde.
Vi har self mistet en dejlig berner pga kræft – det er et problem
vi skal have i fokus.
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Bilag M. Vejledning vedr. valg til Avl- og Sundhedsudvalg
Regler for valg til avls- og sundhedsudvalget jf. Klubbens regler for avls - og sundhedsudvalgets
arbejde:
1 Avls -og sundhedsudvalget
Stk. 1
Avls- og sundhedsudvalget sammensættes af fem personer, der vælges ligesom bestyrelsen ved
urafstemning for en toårig periode. Tre medlemmer vælges i lige år, og to medlemmer vælges i
ulige år. Der vælges hvert år to suppleanter.
Ved familiemedlemskab anvendes de blå stemmesedler, da husstanden har mulighed for at
afgive 2 stemme(sedler).
Ved enkeltmedlemskab anvendes den grønne stemmeseddel, da husstanden har mulighed for at
afgive én stemme(seddel).
Der må max. stemmes på 3 kandidater pr. stemmeseddel ved valg til avls- og sundhedsudvalget
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorte Hammerich
Inge Bibby
Louise Viberg Christiansen
Werner Bartsch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorte Hammerich
Inge Bibby
Louise Viberg Christiansen
Werner Bartsch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorte Hammerich
Inge Bibby
Louise Viberg Christiansen
Werner Bartsch
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