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Referat: 
 

Dato:  13/12 – 2020 
Tidspunkt:  13.00 – 17.00 
Sted:  Rønne Alle 38, 7470 Karup 
Tilstede: Anna, Bjarke, Joanna, Lars, Lis, Tenna og Werner 

Afbud fra:  
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 
2. Meddelelser fra formanden   

 Henvendelse fra en gruppe, som mener, at bestyrelsen skal udsende årsbladet på skrift 
ifølge generalforsamlingen. 
 
Formanden redegjorde for, at afsender har misforstået hensigten med Årsbladet. 
Årsbladet er et privat initiativ, mens Bernabladet er klubbens officielle blad, hvor der 
er forskellige krav og formalia, som skal overholdes.  
 
Den daværende bestyrelsen traf en beslutning i foråret 2020 om, at BernerBladet ikke 
udkommer i trykt form i resten af 2020. Det var en nødvendig beslutning for at sikre 
klubbens økonomi, drift og udvikling, som bestyrelsen kan træffe jf. klubbens 
vedtægter §3, skt. 3 "DBSK udgiver et klubblad der i form, kvalitet og antal udgivelser 
står i forhold til klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering". Den beslutning står 
fast. 

 
Den daværende bestyrelse stillede et forslag om udgivelse af elektroniske 
BernerBladet på generalforsamlingen 2020, hvilket blev nedstemt. Derfor må vi 
arbejde på at udgive trykte BernerBlade i 2021, under hensyntagen til klubbens 
økonomiske situation.  
 

 Opdatering af dommerlister fra DKK ift. COVID-19. 
 Der er kommet mail fra DKK vedrørende, at dommer Bjarke Sabroe er ved at uddanne 

sig til dommer for gruppe 2. Der er lavet en uddannelsesplan, så han vil være aspirant 
på nogle af vores udstillinger. 

 Bestyrelsen sender velkomstfoldere til DKK, som kan uddeles til nye medlemmer af 
DKK. 
 

3. Opfølgning af "Forretningsorden ved dødsfald"  
Formanden opdaterer forretningsordenen og sender den til webmaster til uploadning på 
hjemmesiden. 
 
4. Bestyrelsen og arbejdsgange 
Bestyrelsen drøftede hvordan bestyrelsen indbyrdes bruger Messenger, så alle kan overskue, 
dels at følge med i dialogerne og dels, hvad der skal drøftes her og nu, hvad der skal 
koordineres, kvalificeres og besvares og hvad, der skal sættes på dagsordenen til næste 
bestyrelsesmøde. 
 



Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub 

 
 Bestyrelsen  den 13-12-2020                                                                                    2 

Bestyrelsen drøftede ligeledes, hvor lang svartid, oplysningstid vi kan tage, vil have når der 
går forskellige udmeldinger ud fra medlem til medlem - f.eks. når en trækker sig fra et udvalg.  
 
Bestyrelsen prioriterer som bestyrelse at melde samlet ud på de ting, der kommer ind. 
 
Bestyrelsen vil, så vidt muligt have lov at mødes om det, der ikke haster og kan vente.  
 
Der er mange holdninger til hvornår bestyrelsen skal reagere på hvad. Bestyrelsen vil gerne 
reagere så hurtigt som vi kan samtidig med at vi også gerne vil være kvalificerede i vores svar. 
Bestyrelsen vil have lov at prioritere, hvornår det er vigtigt at melde hvad ud. 
Bestyrelsen har også brug for at koordinere om vi er enige, eller enige om at være uenige - i 
vores udmeldinger. 
 
Kommunikation på Facebook: Der lukkes for kommentarer, når budskabet er rent informativt, 
og der lukkers for kommentarer, når diskussionerne bliver uhensigtsmæssige eller tangerer 
til at være personlige angreb.  
 
5. UU  
Alle medlemmer i UU har trukket sig, med undtagelse af Lars Bibbi. Først trak Janne Klitgaard 
sig, derefter Nicole Hecksher og senest har Vivian Olsen og Aliice Petersen valgt at trække sig. 
 
Klubben søger et nyt udvalg. Rachelle Van Der Poel er interesseret i at være med i UU. 
 
Nyborg udstilling aflyses pga. COVID19. 
 
6. AKT  
Klubben har pt. 3 medlemmer i aktivitetsudvalget. Joanna Gram, Maibritt Maagaard og Joan 
Kjeldsen. 
 
Klubben søger flere medlemmer til aktivitetsudvalget, der vil bidrage med et stykke arbejde i 
klubben. Bestyrelsen laver et opslag.  
 
7. Hvalpeformidler  
Den nuværende hvalpeformidler har bedt om at klubben finder en afløser, men fortsætter 
indtil der er fundet en ny hvalpeformidler. 
 
8. BernerBladet 
I 2019 kostede det kr. 172.000 at fremstille og distribuere 3 stk. BernerBladet i papirudgave. 
Bestyrelsen arbejder på at udgive fysiske BernerBladet i 2021. Bestyrelsen arbejder 
endvidere på at undersøge hvilke muligheder der er for at samarbejde med andre 
specialklubber om trykning og distribution på sigt og ligeledes arbejder bestyrelsen på at 
finde en ny redaktør. 
 
9. Økonomi: 
På UUs konto står ca. kr. 160.000. (Der er et overskud fra udstillinger i 2020 på ca. kr. 
121.000) 
På klubbens konto står ca. kr. 193.000  
Bestyrelsen har generelt brug for at opbygge en økonomisk buffer op, som klubben havde før 
jubilæumsåret i 2018. 
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9. Dato for næste møde  
Næste møde er søndag den 24. januar 2021 kl. 13 i Middelfart 
 
10. Eventuelt 


