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Referat: 
 

Dato:  30/10 – 2020 
Tidspunkt:  17.30 – 19.00 
Sted:  Kestrupvej 15 6560 Sommersted  

Tilstede: Anna, Bjarke, Joanna, Lars, Lis, Tenna og Werner 
Ikke tilstede:  

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11/10-2020 
Godkendt  
 
2. Konstituering 
Bestyrelsen modtog en mail fra formanden Monica Østergaard Rasmussen den 26/10-2020 
om, at hun med øjeblikkelig virkning stopper som formand for bestyrelsen og udtræder af 
bestyrelsen. Monica ønsker at bevare sine øvrige opgaver: webmaster og redaktør. 
 
Bestyrelsen modtog den 13/10-2020 mail fra Birgitte Selchau om at hun trækker sig fra 
bestyrelsen. Bestyrelsen spurgte Birgitte om hun ville genoverveje sin beslutning. Birgitte 
meldte tilbage den 19/10-2020 at hun pga. helbredsmæssige årsager stopper i bestyrelsen 
med virkning dd. 
 
Bestyrelsen vil takke dem begge for deres arbejde for klubben. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: 
 
Formand:     Anna Andreassen 
Næstformand og bestyrelsens repræsentant i UU:  Lars Bibby  
Kasserer:     Lis Gøtche Østergård  
Sekretær:     Tenna Ernst 
Bestyrelsesmedlem:     Bjarke Hornbæk Josiassen 
Bestyrelsesmedlem og bestyrelsens repræsentant i AKT: Joanna Gram 
Bestyrelsesmedlem og medlem af ASU:   Werner Bartsch  
 
3. Hvordan vil vi have at bestyrelsen skal fungere fremadrettet? 
Bestyrelsen er enig om følgende: 
- vi er ikke til rådighed 24/7 
- ingen beslutninger er så vigtige, at de ikke kan vente til i morgen  
- ved hastehenvendelser skriver vi på Messenger og afvent at min. 3 andre svarer eller 
indkalder til et hurtigt video-møde mhp. at give et kvalificerer svar  
- vi skal inddrage og informere hinanden 
- vi ønsker konstruktive debatter og samarbejde   
- uenighed og debatter er godt og nødvendigt, men alle skal være loyale for den beslutning 
bestyrelsen træffer  
- Lars Kreutzfeld spørges, om han vil give oplæg i bestyrelsen om bestyrelsesarbejde, 
samarbejde mv 
 
4. Brev på henvendelse 
Sendes 
 



Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub 

 
Bestyrelsen  den 31-10-2020                                                               2 

 
5. Klage 
Er behandlet  
 
6. God opførsel på sociale medier 
Tonen på klubbens FB-side kan til tider være hård og for mange føles urimelig.  
 
Bestyrelsen holdning er, at det er ok, at ikke skrive noget. Kan man kun skrive noget grimt 
eller nedsættende, er det bedst at undlade at skrive noget. De negative kommentar, stopper i 
mange tilfælde en dialog og/eller begrænser andres lyst til at byde ind. Man er velkommen til 
at hoppe over og gå til det næste indslag, da ingen gider ukonstruktive og negative 
kommentarer, uanset hvor velmente de er. 
 
Vi skal have respekt for andre. Når vi skriver online, har udviklingen vist, at nogle personer 
mangler det sociale filter. Keyboardet giver friheder, så disse personer mener, at det er i 
orden at være grov og uhøflig. Bestyrelsen vil ikke acceptere, at sådan en tone tilstede 
kommer på klubbens FB-side.  
 
Vi skal alle kunne være med i debatten og deltage uden risiko for at blive overfaldet eller talt 
ned til af andre. Et godt råd er, at når du skriver, skal du tænke over, om du vil formulere dig 
på samme måde, hvis du stod over for personen i virkeligheden. 
 
7. Regler for FB 
Kasserer laver et oplæg 
 
8. Samarbejde med udvalgene  
Bestyrelsen indkalder til møder 
 
9. Evt. 
 

 


