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Referat:   
 

Dato:  9/11 – 2021  
Tidspunkt:  19.00 – 21.00 
Sted:  Videomøde 
Tilstede: Anna, Lars, Erling, Rachelle og Werner 

Afbud fra:  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsordenen blev godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 9/10-2021:  

 Referatet blev godkendt. Sekretæren sender referatet til webmaster til 
offentliggørelse på hjemmesiden.  

 
3. Meddelelser:  

 GF forslag vedr. Basis+ 
Klubben har modtaget svar fra DKK den 5/11-2021. 
 
DKK, forretningsudvalget og bestyrelsen har behandlet Dansk Berner Sennen 
Klub’s indsendte forslag om ændring af avlsanbefaling for at opnå basis plus 
stambog. Jeres ønske lød således: 
 
"For at kunne få basis+ stamtavle, skal hunden være renracet og have en 
DKK/FCI- stambog med mindst 3 generationer (14 i alt) udelukkende FCI-aner." 
  
DKK afviser ønsket efter en samlet vurdering. 
Bestyrelsen informerer medlemmerne i Berner Bladet nr 4. 
 

2. Generalforsamling 2022: 
 Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling 2022 blev behandlet og 

godkendt. Indkaldelsen sendes til redaktør til Berner Bladet nr 4. 
 

3. UU: 
 Retningslinje for UU blev godkendt og sendes til webmaster til offentliggørelse 

på hjemmesiden 
 Ansøgning om dommeraspirant blev behandlet.  
 Udstillingskalender:  

- Kreds 7 har tilbudt klubben at afholde en klubudstilling i Aars den 15 eller 
16/10-2022. UU behandler forespørgslen fra Aars og vender tilbage til 
bestyrelsen. 

- Der blev aftalt, at UU og ASU prøver at finde en weekend i foråret 2022, 
hvor der kan arrangeres et avlsseminar ifm. en klubudstilling.  

- Der blev aftalt, at UU undersøger muligheden for at afholde en 
klubudstilling på Bornholm i 2022. 

- Hasmark i juni fremadrettet  
- Det blev aftalt, at udstillingskalenderen er for danske udstillinger.  
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 Der har været spørgsmål til værdikuponer fra 2019. Værdikuponer fra 2019, 

som udløb 31/12-2020 blev forlænget til 31/12-2021 pga. aflysninger ifm 
Corona, men forlænges ikke yderligere. Klubben følger DKKs forlængelse af 
DKK værdikuponer. 

 UU vil gerne have flere medlemmer. Bestyrelsen udarbejdede en annonce, som 
indsendes til næste Berner Blad. Derudover annonceres der på hjemmesiden / 
Facebook. 

 Brugen af Trello blev drøftet.  
 Bestyrelsen nedsatte en lille arbejdsgruppe til arrangere Hitlistefejring 2022 

herunder gaver, rosetter og arrangement.   
 Der er kommet medlemshenvendelser ifm. udstillingskalender 2022. De blev 

behandlet og besvaret, og erindret om, at man skal husk at sætte dem, der er cc 
på mailen, på svaret. 

 
4. Økonomi: 

 Sats på betaling for administrative opgaver blev behandlet. 
 

5. Berner Bladet nr 4 og Årsbladet 2021: 
 Tema og div. artikler til bladet er under udarbejdelse. Mange medlemmer 

bidrager. Bestyrelsen, ser det som en stor opbakning til den form, der er valgt 
for Berner Bladet. 

 Det skal skrives til udvalgene og træningspladserne en lille husk, at der er 
deadline. 

 Annoncen for Årsbladet 2021kommer i Berner Bladet nr 4. 
 

6. The World of Bernese Mountain Dogs: 
 Opfølgning på de manglende bøgerne. 

Bestyrelsen har fuldt op og været i dialog med dem, der har stået for at bestille 
bøgene.  
Bestyrelsen er af den holdning, at dem, der har bestilt bøgerne skal løse 
problematikken vedr. manglende bøger ved at bestille de manglede bøger. 

 
7. Kræftkonto: 

 Bestyrelsen drøftede hvilke omkostninger Klubben betaler. Klubben betaler for 
prøveudtagningen (biopsi) ifm. aflivning, samt for forsendelse og 
prøveundersøgelse i Giessen, Tyskland. 

 
8. Dato for næste møde:  

Den 4/12-2021hos Anna, Ebeltoftvej 27, 8410 Rønde. 
 

9. Eventuelt:  
 I næste Berner Blad annoncerer klubben for et informationsmøde med 

hanhundeejer, som kunne tænke sig, at få deres hanhund i avl.  
 Kan hvalpepakkerne opdateres / gøres mere attraktive? Werner har påtaget sig 

opgaven.  
 Indmeldelsestilbud til nye medlemmer. 

 


