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Referat: 
 

Dato:  11/10 – 2020 
Tidspunkt:  13.00 – 21.00 
Sted:  Skødstrupvej 169, 8530 Hjortshøj 

Tilstede: Anna, Birgitte, Bjarke, Joanna, Lars, Lis, Monica og Tenna.  

Afbud fra:  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden (fast punkt) 
Godkendt. 
 

2. Meddelelser fra formanden (fast punkt) 

 Orientering om afsendte og modtagne skrivelser.  

Formanden orienterede om, at bestyrelsen havde modtaget en skriftelig klage. 
Klagen blev behandlet. Bestyrelsen gav klagestilleren delvis medhold i klagen. 
Samtidigt har bestyrelsen bedt klagestilleren om tilladelse til at kontakte den 
part, der er klaget over. 

 

 DKK og DRU  
Flere medlemmer har udtrykt bekymring for fusionen mellem DKK og DRU. 
Formanden orienterede om den skrivelse DKK har sendt til alle specialklubber. 
For nuværende kan specialklubberne ikke gøre indsigelser, da det en beslutning 
der er forankret i DKKs bestyrelse. 

 
   

 Gensidig orientering siden sidst om forhold, hvortil der ikke er knyttet 
korrespondance.  
Kommunikation på Messenger: 
Bestyrelsen har en Messenger-gruppe, som skulle bruges til korte 
informationer, men til tider bliver de korte beskeder til sagsbehandling. 
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Bestyrelsen er enige om, at Messenger ikke egner sig til sagsbehandling, derfor 
vil vi have fokus på, at Messenger-gruppen ikke bliver en platform til 
sagsbehandling. 

 
3. Indkommende punkter (fast punkt)  

 Vores indbyrdes kommunikation/tillid  
Bestyrelsen drøftede i hvilke situationer formanden skal informere og involvere 
bestyrelsen og i hvilke situationer formanden selv kan træffe en beslutning.  

 DBSKs FB side, herunder mulighed for kommentarer og 
bestyrelsesmedlemmers kommentarer til opslag i fx Berner Debat  
DBSK Facebook side er en informationsside. I de tilfælde hvor et opslag er ren 
information fx tid og sted for en generalforsamling, er det ikke nødvendigt med 
kommentar på opslaget, da tid og sted er givet af klubbens vedtægter, men 
holdningen om, at der slet ikke må være kommentar er ikke hensigtsmæssig. 
Derfor besluttede bestyrelsen, at der skal være mulighed for kommentar. 
Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer opfordres til at skrive og svare pænt, 
neutralt og sagligt.    
Endvidere er holdningen om, at bestyrelsesmedlemmer skal afholde sig fra 
deltage i debatter i forskellige grupper som fx Berner Debat ikke længere 
gældende. 

 Opsamling på bestyrelsesmedlemmers rolle i opslag på FB privatsider  
Bestyrelsen har talt om, at medlemmer naturligvis kan skrive hvad de vil på 
deres private FB-sider. Som bestyrelse hverken kan eller skal vi forholde os til 
det. Vi skal se de holdninger, også de negative, som et led i demokratiet med 
ytringsfrihed og er ikke klubskadelig virksomhed.  

 
4. Økonomi (fast punkt) 

 opfølgning på kasserer/ bogholder funktionen 
Kasserer/ bogholder funktionen fungerer fint. Kasserer og bogholder har fundet 
en god rolle fordeling og samarbejdet mellem dem fungerer godt. Bogholder er 
ved at få bogført alle de bilag og betalt de regninger, der har ophobet sig pga. 
problemer med adgang til banken.  
Bogholderen orienterede om, at:  
- der var mange ikke bogførte bilag 
- konti, som ikke stemmer overens mellem konti og bank 
- alle ikke bilag dd er bogført 
- der er en difference mellem ASU kontoen i regnskabet og banken 
Bogholderen arbejder på dette og har et regnskab klar hurtigst muligt.  

 

 status bank dd. 
Kræftkonto: 86.393,23 kr. 
ASU-konto: 8.650,42 kr. 
Opdrætterliste-konto: 28.806,87 kr. Bestyrelsens besluttede at lukke denne 
konto og overføre beløbet til ASU-kontoen.  
UU-konto: 152.836,96 kr. 
DBSK-konto: 165.676,93 kr. 
 

 fællesmail for alle udvalgene 
Bogholder opfordrer alle udvalg til at oprette en fælles mail. 
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Denne holdning støttes af bestyrelsen, som opfordre alle udvalg til at oprette 
fællesmails "udvalg.DBSK@gmail.com". Fordelen er, at ved overdragelse er 
informationen til stede, samtidigt med at al korrespondance er samlet ét sted. 

  
5. Opsamling på retningslinjer (aftalt på bestyrelsesmødet den 26/7-2020): 

 retningslinje UU: gennemgås af UU, formand og sekretær  
Formanden viste et udkast. Det blev aftalt, at udkastet sendes til bestyrelsen til 
gennemlæsning og godkendelse. 

 retningslinje VU: gennemgås af VU, kasserer og sekretær  
Retningslinjen er ikke gennemgået. Bestyrelsen har tidligere talt om at samle VU og 
AKT til ét udvalg, hvis det sker er ren retningslinje for VU overflødelig. 

 retningslinje for ringpersonalle (vedhæftet)  

Blev gennemgået og godkendt. Retningslinjen uploades på hjemmesiden.  

 retningslinje for bogholder: udarbejdes af formand, bogholder og sekretær  
Udarbejdes hurtigst muligt. 
 

6. Opsamling på diverse punkter: 
 etiske avlsanbefalinger: 

ASU og bestyrelsen blev pålagt af generalforsamlingen 2020, at reviderer DBSKs 
etiske avlsanbefalinger. 
Formanden har sammen med formanden for ASU gennemgået og tilpasset 
DBSKs etiske avlsanbefalinger den 7. oktober 2020, så de igen er 
sammenfaldende med DKKs etiske avlsanbefalinger.  
De reviderede etikske avlsanbefalinger er sendt til ASU og bestyrelsen til 
godkendelse. 
 

 bårebuketter ved dødsfald: 
Bestyrelsen besluttede, at ved dødsfald af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, 
sendes en bårebuket til max 500 kr. Ved dødsfald af bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmers familiemedlemmer sendes en bukket til familien. Dette 
tilføjes til forretningsorden. 
 

 opsamling fra tiden med de udstillingsansvarlige 
Baggrund: 
Bestyrelsen modtog forslag fra de udstillingsansvarlige om ændring af reglerne for 
uddeling af klubcertifikaterne på klubudstillingerne.  
 
Bestyrelsen godkendte, på bestyrelsesmødet den 8/4-2020, forslaget, men 
forslaget blev, pga. de udstillingsansvarliges afgang, ikke effektueret. Grunden her 
til er, at bestyrelsen havde brug for at kvalificere forslaget med de 
udstillingsansvarlige inden det kunne sendes til DKK.  
 
Bestyrelsen er efterfølgende blevet kontaktet af det nuværende UU, som spurgte 
om bestyrelsen vil genbehandlede forslaget med input fra dem. Det ønske 
imødekom bestyrelsen hvilket fremgår af "Tillæg til referat fra bestyrelsesmødet 
den 8/4-2020". 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget input fra det nuværende UU og har på det grundlag 
valgt at fastholde beslutningen om, at det oprindelige forslag fra de 
udstillingsansvarlige effektueres. 
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Hvilket betyder, at det vedtagne forslag effektueres som vedtaget på 
bestyrelsesmødet den 8/4-2020. Formanden fremsender forslaget til DKK. 
 
Forslaget lyder som følgende: 
Ændring af uddeling af Dansk Berner Sennen Klubs certifikater til Juniorer, 
Champions og Veteraner på Dansk Berner Sennen Klubs udstillinger. 
 
Bestyrelsen i Dansk Berner Sennen Klub har den 11. oktober 2020 vedtaget at ændre 
reglerne for uddeling af Dansk Berner Sennen Klubs certifikater på Dansk Berner 
Sennen klubs udstillinger til: 
 
for Junior-, Champion- og Veteranklassen glæder det, at certifikatet kan uddeles til 
en af de fire klassevindere som har opnået CK. 
 
Motivationen for denne beslutning er, at der har været en del forvirring om hvorledes 
certifikaterne blev uddelt på DKK udstillinger og på Dansk Berner Sennen Klubs 
udstillinger. Med denne ændring tilpasser Dansk Berner Sennen Klub sine regler for 
uddeling af klubcertifikaterne til DKKs Udstillingsreglement. 
 
Junior klassen:  
Junior klubcertifikatet uddeles til vinderen af klassen med CK, er denne Junior 
Klubchampion uddeles certifikatet til den næste i klassen som har opnået CK. Junior 
klubcertifikatet kan uddeles til de fire klassevindere, hvis der er opnået CK. 
 
Champion klassen: 
Champion klubcertifikatet uddeles til vinderen af klassen med CK, er denne 
Klubchampion uddeles certifikatet til den næste i klassen som har opnået CK. 
Champion klub certifikatet kan uddeles til de fire klassevindere, hvis der er opnået 
CK. 
Champion klubcertifikatet uddeles i Champion klassen og ikke i BIK-konkurrencen. 
 
Veteranklassen: 
Veteran klubcertifikatet uddeles til vinderen af klassen med CK, er denne 
Klubchampion uddeles certifikatet til den næste i klassen som har opnået CK. 
Veteran klub certifikatet kan uddeles til de fire klassevindere, hvis der er opnået CK. 
 

 manglede mapper og samarbejdsaftaler 
Bestyrelsen kontakter træningspladserne for at få indhentet de manglende 
dokumenter. 
 

 nyhedsbrev 
Bestyrelsen drøftede om der skulle udsendes et nyhedsbrev, nu når BB ikke 
udkommer i resten af 2020. Der er pt ingen i bestyrelsen, der vil påtage sig 
opgaven. 
 

 gåture og ringtræning: 
Gåturene og ringtræning er en succes. Bestyrelsen vil derfor forsætte med at 
arrangere gåture, men håb om, at de spreder sig til andre geografiske 
lokationer. 
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 AKT – hvad gør vi? 
Bestyrelsen arbejder forsat på at danne et AKT. 

 

 EDS 2023 
Bestyrelsen talte kort om EDS 2023 og om DBSK skal arrangere en udstilling 
ifm. EDS 2023. Bestyrelsen drøfter punktet på næste bestyrelsesmøde og på et 
fællesmøde med UU. 
 

7. Kritik af udvalg og arrangementer:  
 UU og kritik: 

Bestyrelsen talte om den kultur, der hersker i klubben og hårde toner, især på 
Facebook. Det er mere reglen end undtagelsen, at klubbens arrangementer 
bliver kritiseret.  
 
Som bestyrelse er man nød til at skelne mellem formodninger og fakta, samtidig 
ved bestyrelsesmedlemmerne, at man som bestyrelsesmedlem og/eller 
udvalgsmedlem må forvente øget fokus på sin person. 
 
Som bestyrelse vil vi gerne gå ind i sager med spørgsmålet: Hvad handler det 
om? Kan vi gøre noget ved en utilfredshed? Vi vil gerne arbejde med det, men vi 
er nødt til at have noget på skrift og klare beviser.  
 
Den 8. september 2020 fik bestyrelsen en henvendelse fra UU, som var kede af 
den kritik, der var på de sociale medier omkring klubbens udstillinger. 

 
Bestyrelsens holdning er, at alle tillidsvalgte personer må forvente, at 
medlemmerne og omverdenen har øget fokus på deres etik og moral, og at de 
forventes at være forbilleder for andre medlemmer, ligesom de forventes selv at 
overholde gældende love, regler, avlsrestriktioner m.v. 
 
Som bestyrelse varetager vi alle medlemmers og klubbens interesser, derfor 
kontaktede bestyrelsen nogle af de medlemmer, som ytrerede sig på de sociale 
medier, for at blive klogere på hvad den kritik gik på, og for at høre om der er 
forslag til hvad vi kan gøre anderledes.  
 
Herefter fik bestyrelsen en henvendelse fra et medlem som var blevet 
kontaktet. Medlemmet havde modtaget kontakten på en utilsigtede måde. Dette 
beklager bestyrelsen, som kontakter medlemmet for at udrede sagen. 
 
For at minimere kritikken er kontaktoplysninger på hundeweb.dk blevet rettet, 
så det er klubben og ikke en person, der står for klubbens udstillinger. 
Formanden poster i fremtiden alle opslag på FB. Endvidere kunne bestyrelsen 
ønske, at formanden for UU er mere synlig og svarer på udvalgets vegne på fx 
FB.  
 

 Forslag til dommer på hjemmesiden?  
Bestyrelsen drøftede muligheden for at oprettet et sted på hjemmesiden, hvor 
medlemmer kunne indsende ønsker til dommer på DBSK udstillinger. 
Bestyrelsen vil drøfte dette med UU på et fællesmøde.  
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 Feedback kultur i klubben 
Bestyrelsen er bekymret for den feedbackkultur, som hersker i klubben. 
 
Både bestyrelsen og udvalgene har brug for at høre medlemmernes mening, 
modtage forslag og ideer, samt feedback. Derfor opfordrer bestyrelsen alle til at 
kontakte bestyrelsen eller udvalgene direkte, samt holde en god tone på de 
sociale medier.   
 
Bestyrelsen vil i den kommende tid sætte fokus på feedbackkulturen i klubben, 
samt dagsordensætte emnet på næste fællesmøde med udvalgene. 
 
Bestyrelsen vil gerne arbejde på, at vi har en klub med en god stemning, hvor 
medlemmerne har lyst til involvere sig og deltage i klubbens arrangementer.  
 

8. Kommende arrangementer: 
 oplæg / foredrag: 

- "Hvad ser dommeren?"  
Bestyrelsen vil arrangere et oplæg med temaet "Hvad ser dommeren?"  

- Skal min hund indgå i avl? 
Bestyrelsen vil arrangere en oplægsrække med samarbejde med 
erfarne opdrættere. 

 andre arrangementer: 
- pelspleje  
- Nosework (arrangeret af Inge Bibby) 
- hvalpehygge (medlemsforslag)  
- medlemsmøder, bestyresen påtænker at afholde en afstemning på 

FB om temaer for medlemsmøder  
Bestyrelsen har drøftet forskellige kommende arrangementer. 

 fællesmøder: 
- med træningspladser datosat til den 7/11-2020 
- med alle udvalgene – finde 14/11-2020 og 21/11-2020 

 
9. Nyt fra udvalgene (fast punkt) 

 ASU 
Marts 2021: Foredrag om livmoderbetændelse og kejsersnit ved Kathrine 
Kirchhoff i Hinnerup.  
Foredrag om tænder og tandkød ved specialtandlæge i Måløv. Efter ønske fra et 
medlem.  
Avlsseminar evt. sammen med seminaret.  
Blodprøver ved Juleudstillingen, hvis det bliver indendørs.  
Etiske retningslinjer revideret.  
Mulighed for at sende vævsprøver til KU Sund.  
Foredrag om anatomi og den nye standard ved Regula Bürgi.  
Avlsbeskrivelse. 

 UU  
 VU/AKT  

 
10. Næste møde (fast punkt) 

 13/12 – 2020 hos Lis kl 13  
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11. Frederiks 2020 
Bestyrelsen drøftede UUs beslutning om at afholde udstillingen i Frederiks udendørs. 
Bestyrelsen var ikke informeret om, at udstillingen skulle holdes udendørs før PM blev 
udsendt. 
 
Bestyrelsen troede, at udstillingen i Frederiks var indendørs, fordi vi havde fået 
forståelsen af, at grunden til udstillingen i Års blev flyttet til Frederiks var mangel på 
plads indendørs i Års. I tillæg hertil er der kutyme for, at vi rykker ind efter Ballerup.  
 
Bestyrelsens repræsentant i UU kunne oplyse, at han heller ikke var klar over denne 
beslutning. Endvidere oplyser denne, at emnet var blevet drøftet i UU, og argumenter 
for og imod blev fremført, men ingen beslutning, ham bekendt, blev taget. 
 
Bestyrelsens repræsentant i UU oplyser, at samme COVID-19 regler gælder både 
indendørs som udendørs, samt at al udendørs udstillingsudstyr var blevet afleveret i 
Boxit efter Slagelse. Endvidere oplyste denne, at det ikke er mere besværgeligt at 
arrangere en indendørs udstilling end en udendørs. 
 
Bestyrelsen er overrasket over at kunne læse på FB, at "UU har haft formanden og 
bestyrelsens repræsentant med på sidelinjen", Her får resten af bestyrelsen at vide, 
formanden deltog i en samtale i Slagelse, hvor der nogle fra UU talte om muligheden 
for at holde Frederiks udendørs. Formanden svarede, at det var en rigtig god ide. 
 
Bestyrelsen får endvidere kendskab til, at: 

 2 haller er lejet  
 klubben kommer til at betale for dem uanset om udstillingen afholdes inde eller 

ude 
 vi ikke må benytte boldbanerne, ej heller på være kunstgræsbanen 
 det græsareal vi må være på pt står under vand.  

 
Derudover har flere bestyrelsesmedlemmer modtaget mange henvendelser fra 
bekymrede medlemmer over, at udstillingen skal afholdes udendørs. 
 
Bestyrelsen er meget bekymret over græsarealets tilstand. Det er efterår og græs er 
vådt i oktober. Det er UU, der står for udstillingerne, men det er bestyrelsen, der har 
det overordnede ansvar. Bestyrelsen er bekymret for, om udstillerne kan skride eller 
vride om i det våde græs og pådrage sig skader. Endvidere er der mange udstillere, der 
af andre helbredsmæssige årsager ikke kan tåle, at stå udendørs en weekend i oktober 
måned. 
 
På baggrund af ovenstående traf et flertal i bestyrelsen, formanden var imod og resten 
af bestyrelsen var for, en beslutning om, at Frederiks bør holdes indenfor i de forvejen 
lejede haller.  
 
Bestyrelsen har stor respekt for COVID-19 og timing for beslutningen, men uagtet det 
vil bestyrelsen bede UU om at flytte udstillingen i Frederiks indenfor. Samtidig vil 
bestyrelsen tilbyde UU hjælp, da beslutningen påfører UU ekstra arbejde. 

 
Formanden kontakter UU. 
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12. Eventuelt (fast punkt) 
 2 medlemmer fra UU har bedt om at få betalt én overnatning i Frederiks ifm 

udstillingen, hvilket bestyrelsen bevilgede. 
 Flere medlemmer har hørt, at de tyske dommere i Nyborg 2021 bliver afbestil. 

Bestyrelsens repræsentant i UU kunne afkræfte dette.  
 
 
Tilføjelse: 
Birgitte Selchau kan ikke godkende referatet, fordi hendes kommentarer til referatet blev 
diskuteret, men ikke tilføjet til referatet. 
 
 
 


