
 Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub   

  
Referat:  
  

 

Dato:   23/4 – 2020  

Tidspunkt:   17.30 – 21.00  

Sted:   Skødstrupvej 169, 8530 Hjortshøj  

Tilstede:  Anna, Lars, Monica og Tenna.   

Afbud fra:  Birgit og Mia  

  

  

Hasmark 2020:  

Bestyrelsen laver en afstemning på FB, om DBSK skal afholde Hasmark i 2020  
  

"Kære alle.  
  

Skal DBSK afholde Hasmark i 2020?  
  

Hasmark Camping har forlænget afbestillingsfristen til den 13. maj 2020. 
Ekspeditionsgebyret er stadig halveret til 250 kr. ved afbestilling. Alle dem, der allerede 
har afmeldt hytter mv. har førsteret til genbestilling af samme hytte mv..  
  

Hasmark Camping har stillet et større areal til rådighed, hvor vi kan holde en større 
afstand til hinanden.  
  

Hasmark 2020 afholdes KUN hvis myndighederne giver grønt lys, men hvis de gør, ønsker 
I, at vi afholder Hasmark 2020?"  

  

UU:  

Bestyrelsen vil annoncere efter et nyt UU på FB og hjemmesiden.  Tine 
Kloster spørges om hun vil lave opslag til FB.  
  

Bestyrelsen forestiller sig et UU bestående af 3-5 personer.  
  

Bestyrelsen finder regler for udstillinger og arrangører.  
  

Bestyrelsen gennemgår alt det materiale de har fået overdraget fra de udstillingsansvarlige og 
uploader materialet i Trello.  
  

Udstillingskalender:  

Den næste klubudstilling er Bornholm den 14/08-2020. Bestyrelsen afventer DKKs udmelding.  
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GF 2020:  

Bestyrelsen prøver at afholde generalforsamlingen den 24. maj 2020.  
• Dirigenten har givet sig tilsagn  
• Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart er booket den dato  

  

Tine Kloster spørges om hun vil tilpasse generalforsamlings opslag.  
  

Øvrige punkter:  

Bestyrelsen har modtaget dd mail fra Birgit Støttrup hvor i, hun meddeler, at hun fra dd 
udtræder af bestyrelsen pga. al den uro, der er i klubben. Birgit modtog ikke genvalg på 
kommende generalforsamling. Bestyrelsen takker Birgit for hendes indsats.  
  

Bestyrelsen har modtaget dd mail fra Finn Katberg, som beder bestyrelsen, om at finde en ny 
hvalpeformidler snarest og senest 1. august 2020. Bestyrelsen søger en ny hvalpeformidler.  
  

Bestyrelsen har dd modtaget SGS- og +10 listen fra Helle Sinclair, da hun ikke længere ønsker 
føre dem.  
  

Bestyrelsen har dd modtaget mail fra Gitte Høy Nielsen, hvor i, hun meddeller, at hun fra dd 
udtræder af VU.  
  

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en kommende hvalpekøber, som har haft en uheldig 
oplevelse en DBSK-opdrætter. Bestyrelsen har behandlet sagen.   
  

   

  

  
                                              


