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Referat: 
 

Dato:  19/2 – 2021 
Tidspunkt:  18.00 – 21.00 
Sted:  Videomøde  

Tilstede: Anna, Bjarke, Joanna, Lars, Lis, Tenna og Werner, Inge, 
Erika, Dorte, Louise. 

Afbud fra:  
 
1. Henvendelse fra en lukket og ikke søgebar Facebook-gruppe vedr. Basis+. 
Gruppen består af ca. 32 opdrættere. Stifter af gruppen har indmeldt Anna, Werner, Inge og 
Dorte i Facebook-gruppen. I gruppen pågår en debat, om den status 4 tidligere DRU kuld har 
fået ved overførsel til DKK. 
 
Et medlem, som også er den del af Facebook-gruppen, har på gruppens vegne skrevet til Jens 
Galvind (direktør i DKK) om, at det ikke er i overensstemmelse med Dansk Berner Sennen 
Klubs etiske avlsanbefalinger, at de 4 kuld har fået en basis+ stamtavle. Medlemmet fik svar 
med cc til formanden for DBSK, at DKK ønsker at henvendelser skal gå gennem bestyrelsen og 
samtidig skriver han at det er en systemfejl, som bliver ændret inden 1/4-2021. 
 
Det er medlemmerne af Facebook-gruppen ikke tilfreds med og giver udtryk for, at de ikke 
har tillid til, at det er en systemfejl. I øvrigt er medlemmerne af Facebook-gruppen utilfreds 
med, at repræsentanterne for bestyrelsen og ASU ikke handler hurtigere og kræver 
forklaringer/ændringer af de tildelte basis+ stamtavlerne. 
 
Da der også er FCI-hunde, hvor der er en fejlregistrering, mener bestyrelsen og ASU, at der 
ikke er grund til at tvivle på det Jens Glavind svarer og at vi kan stole på, at eventuelle fejl 
bliver løst inden 1/4-2021. 
 
Formanden har haft kontakt med direktionen i DKK, som har givet udtryk for, at de har haft 
samtlige, af de ca. 30 hunde det drejer sig om, igennem en manuelt vurdering af stamtavlerne. 
 
Bestyrelsen og ASU har drøftet hvad der er hensigtsmæssigt at gøre i denne sag. Bestyrelsen 
og ASU værner om DBSKs avlsanbefalinger, samtidigt må vi anderkende, at DKK er den 
stambogsførende klub/vores hovedorganisation og at de alene kan give dispensationer.  DKK 
har ikke taget DBSK med på råd, hverken omkring tilbuddet til DRU-medlemmer eller tildeling 
af Basis+ stamtavler. Det var DKKs bestyrelse, der alene traf beslutning om at give DRU-
medlemmer tilbud om optagelse i DKK. Men pt er der hunde, som har Basis+ stamtavle og 
ikke burde have det, samt hunde, der ikke har Basis+ stamtavle selvom de burde have det. 
 
Derfor besluttes det, at formanden for ASU og formanden for bestyrelsen laver et udkast vedr. 
de Basis+ til Facebook, og at der sendes en anmodning til DKK om at rette alle fejlene og lave 
en redegørelse, der kan gives til medlemmerne.  
 
Sekretær for ASU og sekretær for bestyrelsen arbejder endvidere på at få et møde med 
medlemmerne af Facebook-gruppen og evt. andre grupper, der ulmer med utilfredsheder, 
med henblik på at afdække, hvad de mener bestyrelsen og ASU mere kan gøre. 

 


