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Referat: 
 

Dato:  7/2 – 2021 
Tidspunkt:  15.00 – 17.00 
Sted:  Videomøde 

Tilstede: Anna, Joanna, Lars, Lis, Tenna og Werner 

Afbud fra: Bjarke 
 
Dagsorden:  
 
Berner Bladet med Tine Kloster: 
Jf DBSKs vedtægter §3 stk.3 skal DBSK udgive et klubblad der i form, kvalitet og antal udgivelser 
står i forhold til klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering.  
 
Bestyrelsen blev pålagt af Generalforsamlingen 2020, at udgive trykte Berner Bladet i 2021. 
Derfor har bestyrelsen bedt Tine Kloster om at kvalificere bestyrelsen beslutning om trykte 
Berner Bladet i 2021. 
 
Tine har fundet forskellige priser hos forskellige trykkerier: 

 
 
Endvidere har Tine følgende bemærkninger: 
Bestyrelsen skal overveje om, der er nogen som vil annoncere i Berner Bladet mod betaling. 
 
Klubben har programmet InDesign, hvor Berner Bladet sættes op.  
 
Bestyrelsen skal overveje om der kan findes en redaktør bland klubbens medlemmer. 
 
Bestyrelsen har fået et tilbud fra Dorthe Kornerup, freelance grafiker, som er super dygtig og 
effektiv, og hun vil også kunne modernisere og løfte bladet, så det bliver mere tidssvarende.  
 
Hvis bestyrelsen ikke kan finde en redaktør bland klubbens medlemmer, kan bestyrelsen 
benytte sig af Dorthe, men så skal der udpeges et medlem til at samle materiale sammen og 
sende det til Dorthe med visse instrukser i starten. 
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Spørgsmål vedr. Bernerblades format hhv. A4 eller A5. Der er Tines råd er, at klubben holder 
fast i A5. Derfor holdet bestyrelsen fast i A5-formatet. 
  
Efter input fra Tine Kloster, er bestyrelsen blev enige om, at spørge Monica Østergaard 
Rasmussen om hun vil være redaktør på Berner Bladet, ellers søger klubben en ny redaktør 
blandt klubbens medlemmer. Den eksterne grafikker benyttes til hjælp og modernisering af 
Berner Bladet. 
 
Uagtet udfaldet af hvem, der bliver redaktør, skal bestyrelsen have styr på programmet 
InDesign og skabelonen for Berner Bladet. 
 
Formand kontakter Monica Østergaard Rasmussen for at høre om hun vil være redaktør for 
Berner Bladet. 
 
Jf. retningslinjerne skal bestyrelsen have Berner Bladet til korrekturlæsning og formanden er 
den ansvarshavende redaktør. 
 
Bestyrelsen vil annoncere, at der bliver udgivet et Berner Bladet. Samtidigt vil bestyrelsen 
oplyse, at der fremadrettet bliver læst korrektur og tastefejl rettes i Berner Bladet. Derudover 
vil bestyrelsen i samarbejde med redaktør tilstræbe, at hvert Berner Bladet indeholder et tema: 
fx HD & AD, udstilling, træning, rejse med hund, skal hunden indgå i avl, hvordan kommer man 
i gang med opdræt. Bestyrelsen håber, at ideer til temaer med tiden kommer fra medlemmerne.  
 
Hvalpeformidler: 
Flere medlemmer har søgt "jobbet" som hvalpeformidler.  
Bestyrelsens valg er faldet på Britta Staugaard, som var den første, der søgte "jobbet". 
 
Formand kontakter Britta Staugaard.   
 
Der oprettes en mail: hvalp.dbsk@gmail.com  
 
Hitlistefejring: 
Formanden har forhørt sig bredt og det viser, at: 

 historisk har hitlistegaven været en mindre erindringspræmie med klubbens navn/logo 
og årstal, samt hvad hitlistegaven er givet for 

 
 nummer 1, 2 og 3 på de forskellige hitlister får en større præmie 

 
 de kæmpe rosetter der uddeles til nummer 1, 2, og 3 er fra nyere tid 

 
 der er/var også en vandrepokal til Årets Berner, som blev givet til evigt eje, hvis hunden 

har vundet den 3 år i træk   
 

 krystal-blokken gives for Årets Berner, og bliver givet, når vandrepokalen afleveres. Den 
måler i cm: 17, 7.5 og 3. 
 

Formanden har kontaktet Bernershoppen vedr. erindringsgaver som hitlistegaver til 
hitlistefejringen 2020. Der skal bestilles ca. 90 gaver. Bestyrelsen afventer et tilbud fra 
Bernershoppen. 

mailto:hvalp.dbsk@gmail.com


Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub 

 
 Bestyrelsen den 12-02-2021                                                                             3 

  
Retningslinjer: 
Retningslinjer og samarbejdsaftaler for dommerforplejning, ringpersonale, hvalpeformidler, 
IT-udvalg, redaktør for Berner Bladet blev godkendt. 
Retningslinjer for AKT og UU behandles på næste bestyrelsesmøde. 
  
Boxit: 
Klubben mangler 2 nøgler til Boxit i Odense. Formand efterlyser nøglerne til Boxit på Facebook.  
 
Lars undersøger opbevaringsmuligheder ved Odder.  
 
Eventuelt: 
Klubben betaler YouSee 146 kr. pr. md. formanden spørger webmaster om hun ved hvad der 
betales for. 
 
Kørselsgodtgørelse: 1,90 kr. pr. km. jf. Forretningsorden for bestyrelsen. Kasserer indskærper, 
at udlæg skal søges i det år de vedrører. 


