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Leder
Et år er gået uden at et Berner Blad er 
dumpet ned i vores postkasser. 

Det var en meget svær, men nødvendig 
beslutning den daværende bestyrelse traf, 
fordi klubbens økonomi ikke kunne bære 
udgiften til trykte Berner Blade i begyn-
delsen af 2020. 

Bestyrelsen har i samarbejde med Tine 
Kloster arbejdet på en økonomisk bære-
dygtigt løsning for trykte Berner Blade. 

Derudover manglede klubben en redak-
tør.

Bestyrelsen har besluttet at udgive 4 fysi-
ske Berner Blade i 2021. Et i marts, et i 
juni, et i september og et i december.  

Berner Bladet har fået en ny redaktør: 
Monica Ø. Rasmussen. 

Endvidere arbejder vi på at tematisere 
bladet, således at der i hver nummer af 
Berner Bladet er et tema, som bliver be-
lyst fra flere sider. Det kunne f.eks. være 
HD & AD, udstilling, træning, rejse med 
hund, hvordan kommer man i gang med 
opdræt. 

Ideen om en tematiserings af Berner 
Bladet er ikke helt fastlagt, men en tan-
ke kunne være at ASU skiver om hvor-
for man skal diagnosticere sin hund for 
hofteleds- og albueledsdysplasi med evt. 
nogle statisktikker for racen resultater. 
En opdrætter kunne skive en artikel om 
hvordan denne samler hele sit kuld til fæl-
les diagnosticering. En anden opdrætter 
eller hundeejer kunne skive om livet med 
en hund med dysplasi.        

Vi håber, at ideer til temaer og artikler 
kommer fra jer, så vores klubblad får et 
spændende indhold.

Samtidigt vil vi opmærksom på, at ta-
stefejl rettes i det indsendte materiale til 
Berner Bladet dvs. grammatisk korrektur. 
Der tænker vi, at alle bidragydere vil være 
glade. Er redaktør i tvivl om mening i det 
skrevne indlæg, rettes der selvfølgeligt 
henvendelse til bidragyder. 
Vi ser frem til et fysisk blad med et spæn-
dene indehold.

Formand 
Anna Andreassen
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Nyt fra bestyrelsen 

Det nye år i Dansk Berner Sennen Klub 
blev ikke vanen tro, skudt i gang med 
dobbeltudstilling i Nyborg. Corona og 
forsamlingsforbuddet havde også sat en 
stopper for denne tradition.

Det er svært at planlægge arrangementer 
i disse tider, men både udvalgene og be-
styrelsen arbejder med planlægningen af 
et spændende år med mange aktiviteter 
bl.a. udstillinger, foredrag, medlemsmø-
der. Derudover vil bestyrelsen gerne kun-
ne afholde et fællesmøde med udvalgene, 
hvalpeformidler, redaktøren for Berner 
Bladet, og et fællesmøde med trænings-
pladserne.

Bestyrelsen har arbejdet på at kunne ud-
give et fysisk Berner Blade, hvilket nu er 
lykkes. Berner Bladet har fået en ny re-
daktør, Monica Ø. Rasmussen.
Velkommen til Monica.

Klubben har også fået en ny hvalpefor-
midler. Bestyrelsen vil gerne takke Inge 
Bibby for, at hun midlertidigt tilbød sin 
hjælp, og samtidigt byde Britta Staugaard 
Mortensen velkommen som klubbens nye 
hvalpeformidler. 
 
Endvidere arbejder UU og bestyrelsen på 
at kunne afvikle Hitlistefejringen for 2020 
på Hasmark 2021. Mange ideer er i stø-
beskeen, så vi håber at kunne samles på 
Hasmark til to hyggelige dage, hvor vi kan 
fejre alle hundene og opdrætterne på hit-
listerne. 

Med i dette nummer af Berner Bladet er 
materialet til generalforsamlingen 2021, 
og bestyrelsen håber, at generalforsamlin-
gen kan afholdes den 18/4-2021 i Slagelse.

Vi ønsker alle et godt år og håber, at vi ses 
til generalforsamlingen 2021.

Hilsen 
Bestyrelsen 

Han Solo
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Freja (Kwanitas Lara Croft)

Harthin’s United Miss Saga
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Kære alle.
Først og fremmest tak for et godt udstil-
lingssår i 2020. Selvom Corona pande-
mien var lige ved at sætte en stopper for 
udstillingerne, blev der alligevel afholdt 
en del med stor deltagelse. 
Siden december 2020/ januar 2021 er der 
dannet et nyt udstillingsudvalg bestående 
af Lars Bibby, som bestyrelses repræsen-
tant, Rachelle van der Poel, som formand, 
Miriam Johanna Schoones, som sekretær, 
Bolette Hansen, som udvalgsmedlem. Vi 
glæder os til forhåbentligt snart at få gang 
i udstillingerne igen. 

Nyt fra udstillingsudvalget

Den første udstilling som vi går i møde, 
er i Slagelse den 24. og 25. april. Vi håber 
alle at kunne afholde denne udstilling. Vi 
holder øje med myndighedernes udmel-
dinger angående forsamlingsforbuddet og 
vil finde en passende løsning, som følger 
de gældende restriktioner. 
Vi glæder os til at se jer alle igen i forbin-
delse med de kommende udstillinger!

De bedste hilsner, 
Udstillingsudvalget. 

5

"Årsbladet 2020"
  bliver uddelt på klubudstillingen

 i Hasmark.



Nørbølling træningsplads

Vi forventer at starte vores forårssæson op 
TIRSDAG DEN 6. APRIL KL. 18.30.
Vi glæder os meget til at se jer alle igen, og 
ligeledes vil vi også gerne byde evt.
nye bernerejere velkommen til vores træ-
ningsplads.

Vi har hvalpetræning og ligeledes træner 
vi alm. lydighed og Rally.
Efter træningen hygger vi os med kaffe og 
kage. Pris for en sæson (2 gange) 
er Kr. 350
Tilmelding til træningen kan ske ved hen-
vendelse til:
Connie Norup på tlf.: 27792211 
eller Marianne Rasmussen på 
tlf.: 20577706
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER O
G JERES SKØNNE BERNERE

Adressen er: 
Nørbølling Træningsplads, 
Bromindevej 12,
6650 Brørup

Mange bernerhilsner
Connie Norup og Marianne Rasmussen
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Min første berner
I foråret 2019 mistede jeg min elskede 
Rottweiler ved tragiske omstændigheder 
og vidste bare at jeg skulle videre hurtigst 
muligt med en ny hund, men det skulle 
ikke være en Rottweiler igen, da jeg nok 
hele tiden ville drage sammenligning og 
så måske blive skuffet hvis den ikke levede 
op til tidligere opnåede resultater.
Jeg har i mange år dyrket hundesport og 
navnlig brugshundetræning og været til 
en del konkurrencer og mesterskaber og 
elsker at arbejde med hunde og tage ud-
fordringer op og har også gennem tiden 
mødt mange forskellige racer.
Men lige pludselig stod jeg uden hund og 
det gik slet ikke da en hund stort set er 
den eneste interesse jeg har som efterløn-
ner så jeg skulle have en anden og ville 
gerne prøve kræfter med noget helt nyt.
Der var lidt forskellige racer inde i bille-
det, men jeg fik faktisk mere og mere inte-
resse for at prøve at se nærmere på Berner 
Sennen.

Jeg bor i Middelfart og kendte udmærket 
Aslaug, (damen med de dejlige Bernere,) 
vi havde mødtes af og til på gåture og hav-
de også mødt hinanden ved en unghunde 
mentaltest, så det var nærliggende at ringe 
til Aslaug og høre nærmere.
Det viste sig så heldigt at der senere på 
året skulle være et weekend skue i Has-
mark og der skulle jeg da prøve at tage ned 
og kigge, der ville både være udstilling og 
LP prøver. Nu har jeg selv trænet i Dch, så 
jeg vidste ikke meget om LP træning.

Men turen gik til Hasmark med både 
madkurv og min bedre halvdel, der selv-
følgelig også havde et ord at skulle have 
sagt om en ny hund og hvor blev vi posi-
tivt overrasket, alle vi mødte og talte med 
var utroligt imødekommende og venli-
ge og alle hundene var stille og rolige, vi 
så og hørte ingen arrig gøen eller udfald 
mod andre hunde og når jeg så tænkte på 
de gange hvor jeg havde været til Rottwei-
ler træf, uha, da, da, der skulle de holdes 
i kort snor og nogen kunne slet ikke tåle 
synet af hinanden, der var en verden til 
forskel.
Jeg spurgte jo så lidt ind til hvordan en 
Berner så var at træne med og om den i 
det hele taget kunne andet end se sød og 
rar ud.
Der kom samstemmende svar: Du skal 
tale med Joanna og det gjorde jeg så og vi 
har talt og trænet sammen lige siden.

Arthur

7



Efter Hasmark var valget afgjort, det skul-
le være en Berner og med Aslaug og Jo-
annas hjælp begyndte vi at søge efter en 
hvalp og det skulle være en efter rimeligt 
aktive forældre, så valget faldt på Kennel 
Kimmato på Als, der skulle Kimmie have 
hvalpe til august og vi var så heldige at få 
Kimmatos Aurum August, som vi i daglig 
tale kalder for Arthur.
Det var kærlighed ved første blik og en så 
positiv overraskelse når det kom til ind-
læring, vi startede med kærlige kontakt 
øvelser nærmest fra dag et og han var ikke 
fyldt 3 måneder før han gik sit første spor.
Da han var et år gammel tog vi til skue 
i Syd så kunne han også lige hilse på sin 
mor og søster, men han skulle også lige 
prøves af i en LP 1, det gik fint, han fik 
189 point og 14 dage efter i en lokal hun-
deklub, der afholdt LP stævne, 196 point, 
samme klub er jeg så begyndt at træne i.

Generelt må jeg så desværre konstatere 
at det stort set er umuligt at finde lokale 
DKK klubber med klubhuse og det hele, 
der underviser i LP træning, set i sam-
menligning med f.eks Dch, der alene her 
i lokal området har 4 klubber indenfor en 
radius af 20 km
Desværre kom corona i vejen så vi skulle 
helt frem til februar måned før det lykke-
des at komme til et officielt stævne i Od-
der, der fik vi 189 point og rykkede så op i 
klasse 2 og så må vi se hvad der sker, men 
uanset hvad så hygger vi os begge, så alle 
fordomme om at en Berner ikke kan no-
get praktisk har ingen gang på jord.
Det er kun et spørgsmål om at finde den 
helt rigtige tråd der virkelig tænder dem 
og det er stort set som med andre hunde, 
leg, tidlig kontakt og kærlig konsekvens i 
træningen.
Vi har også været forbi et par udstillinger 
og vundet en 1st og 2 præmie på hvalpe 
niveau og skal da også til lidt flere, men 
det er hundetræningen der er det sjoveste 
for os.
Jeg har kun godt at sige om en Berner, 
den er utrolig kærlig og imødekommende 
overfor alt og alle, dens stærke psyke gør 
at der ikke er noget der bringer den ud af 
kurs og så er den nem at arbejde med i 
trænings øjemed, den vil rigtig gerne og 
kommunikerer godt med både mennesker 
og andre hunde, man skal bare respektere 
at den har sit eget tempo.

  Jan Damsø.

Arthur
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Aktivitetsudvalget (AKT) er trukket i ar-
bejdstøjet og har sat gang i hjulene, der 
bla. vil få sat et Hasmark arrangement på 
skinner. Et arrangement som vil indehol-
de LP lørdag og Rally Lydighed søndag. 
Dommerne er fundet, det bliver Mari-
anne Jensen der dømmer LP og Rallyen 
drømmes søndag af Helle Juul Pedersen.
Der bliver begge dage mulighed for 
at starte en uofficiel prøve. Dvs. at en 
LP1Hund kan prøve at starte en LP2, hvis 
den har sin LP1 titel i hus. Og ligeså for 
en LP2Hund der vil prøve en LP3. Søndag 
kan der startes uofficiel Rally Begynder 
klasse, hvis hunden ikke har startet off. 
Begynder klasse på dagen og ikke er Be-
gynderMester.
De officielle prøver kan allerede nu tilmel-
des på Hundeweb. Sidste tilmeldingsfrist 
er 3/5 2021.
De uofficielle prøver koster 100kr. pr. 
hund og der er tilmelding dertil på dagen.

Nyt fra Aktivitetsudvalget

Hitliste Uddelingen i Jan. blev jo aflyst 
sammen med udstillingen og derfor plan-
lægges der nu med at Årets dygtige Ly-
digshunde fejres om lørdagen i Hasmark. 
Det er under planlægning om det bliver 
afholdt i frokostpausen, eller måske flyt-
tes til et aftens-arrangement, nærmere 
herom, når der er en afklaring. Men som 
altid så bedes I huske at lave aftale med 
en StandIn, hvis I ikke selv deltager i Hit-
listeUddelingen, så du får afhentet din(e) 
gaver, for de vil ikke blive eftersendt.
AKT kan desværre ikke nå at afholde en 
Vognkørsels-prøve på Hasmark 2021, 
da de Vognkørsels-introdage, som AKT 
havde planlagt skulle afholdes rundt om i 
landet, alle blev aflyst. Men der bliver helt 
klart tid igen, til Vognkørsels-introdage 
og Vognkørsels-prøve og derfor vil AKT 
gerne opfordre træningspladserne til at 
kontakte AKT, hvis I kunne tænke jer en 
Vognkørselsdag på jeres træningsplads.
Trods snævre forsamlingsforbud, ja helt 
ned til Max 5 personer så har det flere 
steder lykkedes for kredsene og special-
klubberne at afholde nogle få LP, Rally, 
NoseWork og Dagdancing prøver både i 
20 og her i 21. Husk at I nu skal sende je-
res opnåede LP og Rally resultater ind til 
AKT.dbsk@gmail.com
Aktivitetsudvalget glæder os til at komme 
på græs igen og til at se og følge jer og je-
res dygtige bernere ude på banerne igen.

Aktivitetsudvalget
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Bernerpladsen Als og Sundeved
inviterer igen i år til 

sensommertur
Vi er i fuld gang med at planlægge en guidet tur i Haderslev Dyrehave 

Lørdag den 11. september 2021 
så sæt kryds i kalenderen.

I får flere oplysninger i næste blad. Eller på vores facebookside. Vi ses…

      Fotos fra sidste års tur i Dybbøb.
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Susåens Træningsplads
Susåens Træningsplads, er en bred vifte 
af forskellige træningsformer. Vi hører til 
ude på landet, omgivet af marker, skov og 
gårde. Træningspladsen er et grupperet 
terræn der gør træningen udfordrende, 
lærerigt og med meget morskab. Vi har 
et hvalpehold og et voksenhold af Ber-
ner Senner . Voksenholdet består af ca 12 
hunde samt deres ejere, der trofast møder 
op, for at være sammen og for at lære og 
dygtig gøre sig, på de færdigheder de er 
gode til. Hvalpeholdet er et hold, hvor der 
løbene kommer nye til. Derfor spænder 
alderen på hvalpene meget. Det gør ikke 
noget. Vi prøver så vidt det er muligt, at 
nå ud til alle hvalpes færdigheder. 

På Susåens Træningsplads er der to træ-
nere tilknyttet. Vi har Judy som har væ-
ret på træningspladsen i ca. 7 år. Judy har 
selv en Berner Sennen samt en Australsk 
Colby. Judy har indenfor DKK regi, ud-
dannelser i hvalpe-ung og familiehunde, 
LP og Rally, samt Dommeruddannelsen 
I Rally. Vi har også Christina. Christi-
na startede for 3 ,5 år siden på hvalpe-
holdet med sin hund MaxiMilian og da 
træningspladsen ønskede at uddanne en 
ny træner, sprang Christina til. Hun blev 
færdiguddannet som hvalpe-ung og fa-
miliehunde træner, sidste sommer. Det 
er godt at være to trænere, da vi ser en 
masse muligheder, frem for begrænsnin-
ger.

Harthins Yves Saint Laurent alias Messi og Kimmatos-Aurum-Laura
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Vores træningsformer spænder fra hvalpe 
træning, ung hunde træning og familie-
hunde træning. Vi træner Rally, LP, No-
sework og begyndende Hoopers træning. 
(Agility for store hunderaser) Udover det, 
trænes der også færdigheder i sanser og 
motoriske bevægelser.  Vi er en alsides 
træningsplads, hvor vægten af introduk-
tion til nye former for træning, er hele 
essensen af vores eksistens. Det er også 
derfor vi har mange bolde i luften. Og vi 
kan lide det. 

Som Træningsplads, vil vi i tiden frem-
over, udvide træningsformer med mere 
Hooperts og på sigt, bygge flere uddan-
nelser på. Christina har, når tiden er til 
det, et ønske om at blive ringtræner. Alt 
i alt har Susåens Træningsplads, et bredt 
felt at træne indenfor. Vi forsøger så vidt 
mulig og i et bredt omfang at gøre vores 
til, at det er super spændende, at træne på 
vores træningsplads. 2 gange årligt har vi 
afslutning. Til sommer og til Jul. Vi har 
opstart efter Corona, Tirsdag d. 6 April kl. 
18-19  ( Hvalpe hold ) og fra 19-20 (Voks-
enhold.) Når vi nærmer os Vintertid, træ-
nes der om Søndagen, fra 9.30-10.30 og 
10.30- 11.30. Adressen er Dystedvej 24, 
4684 Holmegaard. 
Vi håber det gav et lille indblik på vores 
træningsplads. 

Venlig Hilsen
 Judy Hansen Og Christina Rasmussen  

Champalays Babushka Forever for Bella 
Jambo

Fensholt’s Vakse Viggo
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Karlas forløb med livmoderbetændelse

Karla, alias J.S. Presious Anais, er en sød 
og dejlig berner sennen tæve på godt 7,5 
år. I sommers, da hun lige var blevet 7 år 
opdagede vi pludselig en dag, at hun var 
lidt våd i pelsen bagi. 
I starten var vi usikre på, om hun bare 
havde dryppet lidt, eller om hun havde sat 
sig i noget vand. Men efter nogle dage tog 
det til og dyrlægen fik kigget på hende.
Det var iflg dyrlægen blærebetændelse og 
Karla blev sat i penicillinbehandling.
Allerede efter få dage var hun fin igen. 
Der gik nogle måneder og pludselig var 
det galt igen. Hun fik ny penicillinbe-
handling og det aftog straks.

Nogle uger efter skulle Karla have klippet 
sine ulvekløer på bagbenene, hvilket ikke 
er noget hun er så vild med. Så da det
sagde klik, idet der blev klippet, tog hun et 
ordentlig spring.
Der var noget blodig på gulvet efterflg. 
Pokkers var det fra ulvekloen? Men nej vi 
kunne straks se, at hun var våd bagi igen.
Dyrlægen blev konsulteret med det sam-
me, som gav diagnosen
“livmoderbetændelse”. Hun blev straks 
sat i medicinsk behandling, da det var en 
åben livmoderbetændelse, og man 
dermed kunne have held med at behandle 
på denne måde.
Dog med beskeden om, at der var 50% 
risiko for, at det kunne komme igen 
senere.

Dyrlægen mente at pga. af hendes
alder kunne vi jo afprøve det, så hun evt. 
kunne undgå operation og dermed nar-
kose. Hun var jo også nået racens
gennemsnitsalder, som han udtrykte det.

Den medicinske behandling havde umid-
delbar god effekt og Karla kom sig og 
virkede helt frisk igen. Vi havde hørt fra 
flere, at der var meget stor risiko for at en 
livmoderbetændelse ville komme igen, og 
derfor besluttede vi os for, at hun skulle 
steriliseres inden næste løbetid.

Karla
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Efter operationen skulle Karla holde sig 
i ro, og vi fik verdens største krave med 
hjem til den stakkels hund. Vi ville lige 
vente med at give hende den på, til hun 
var ordentlig vågnet op efter narkose.
Vi valgte at afvente og se, om hun var 
interesseret i såret. Det viste sig at hun
overhovedet ikke slikkede, eller sågar så 
meget som snusede til det.
Så hun klarede hele perioden efter uden 
krave eller andet. Hun smed til gengæld al 
sin pels i en voldsom fældning og lignede 
mest af alt et udtjent juletræ. 

Nu er hun begyndt at se pænere ud igen.
Hendes pels ser ud til at blive sort igen, 
hvor den faktisk havde været noget
afbleget og brun det sidste års tid.

Nu har Karla fået sin anden ungdom. Hun 
hopper og danser og opfører sig næsten 
lige så tosset som “lillesøster” Ellie, alias 
Fensholt’s Viola på 1 år.
Ellie har været meget sød ved Karla mens 
hun var skidt, og dagligt sørget for at hun 
havde rene ører og fint vasket i hele
hovedet :-) Hun er glad for at Karla gider 
at lege lidt igen, og de ræser begge afsted i 
fuld fart på tur ned i skoven. 
Det er længe siden Karla har haft så meget 
energi og virket så frisk og ungdommelig.

Vi er taknemmelige for at Karla klarede 
strabadserne, og håber på at vi nu vil få 
flere gode år med hende.

Britt Salomon

Så da vi i december, en dag blev lidt usik-
re på om hun måske dryppede lidt igen, 
men dog ikke var våd bagi, besluttede vi 
at det hellere måtte være nu og bestilte tid 
til sterilisation.

Karla var frisk og kom på
operationsbordet og skulle have
livmoderen fjernet. Det viste sig at
livmoderen stadig var betændt, og den
vejede hele 2,2 kg mod normalt højest et 
par hundrede gram. Som dyrlægen ud-
trykte det, så var Karlas liv netop blevet 
reddet, da livmoderen kunne være bristet 
hvornår det skulle være.

Karla og Ellie
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Ny hvalpeformidler

Som ny hvalpeformidler I Dansk Berner 
Sennen Klub, er det naturligvis mit ønske, 
at jeg kan hjælpe de interesserede hvalpe-
købere med at få deres drøm om en hvalp 
opfyldt. Samtidig vil jeg meget gerne være 
familierne behjælpelig med at vejlede om 
køb af hvalpen (og racen) og at hjælpe 
dem frem til opdrætterne, således at de 
kan blive skrevet på en venteliste til et 
fremtidigt kuld. 

Efterspørgslen på vores dejlige hunde, er 
imidlertid så stor, at man ikke kan for-
vente at få en hvalp fra de aktuelle kuld 
på hvalpelisten (i skrevne stund er der 
ingen kuld på listen). Derfor søger man-
ge også på nettet, men har svært ved at 
gennemskue, hvor de kan blive skrevet op 
til en hvalp. Jeg vil altid anbefale hvalpe-
køberne, at man bruger opdrætterlisten 
på DBSK´s hjemmeside, hvor der ofte er 
henvisning til opdrætternes egne hjem-
mesider. Men da det alligevel her kan 
være svært at gennemskue, hvilke hval-
peplaner opdrætterne har eller ikke har, 
er det min anbefaling, at man opdaterer 
sin hjemmeside løbende med disse oplys-
ninger og giver tydelig information om 
muligheden for opskrivning på venteliste 
til et kommende kuld. Jeg vil selvfølgelig 
informere hvalpekøberne om, at en plads 
på en venteliste ikke er garanti for at få en 
hvalp, men kan være vejen dertil. 

Med andre ord, mener jeg, at vi ikke kun 
skal agitere for vores dejlige race og det 
seriøse opdræt vi udfører, men også være 
så behjælpelige som muligt med at få op-
fyldt drømmen om hvalpen. På denne 
måde undgår vi forhåbentlig, at hvalpe-
køberne vælger at købe en hund på “det 
sorte marked”  

Til de af jer, der ikke kender mig, kan jeg 
fortælle at min mand og jeg har haft Ber-
ner Sennen siden 2000. Vi er dedikeret til 
vores dejlige race. I 2014 gennemførte jeg 
opdrætteruddannelsen hos Dansk Ken-
nelklub og i 2016 havde vi den store glæde 
at få vores første kuld hvalpe. Siden er det 
indtil nu blevet til yderligere 4 kuld. 

Han solo
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Vi har 3 tæver på 6 mdr., knap 5 år, knap 
9 år og en hanhund på 10,8 år. Vi har også 
en dejlig fodertæve (avlstæve) på 3 år. 

Vi bor i hus på Vest Amager meget tæt på 
Amager Fælled og Kongelunden, hvor vi 
nyder at gå tur med hundene. Vi går også 
til træning i Ballerup Skovlunde, hvor vi 
mødes med alle vores venner både fire- 
og tobenede. Vi går på udstilling så ofte 
vi kan. Vi nyder stemningen, det gode sel-
skab og den hyggelige konkurrence. 

Hvalpeformidler

Britta Staugaard

Telefon:  5189 6515

E-mail: hvalp.dbsk@gmail.com

Champalays Zenobia of Palmyra
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Hvad laver en hvalpeformidler egentlig?
Som hvalpeformidler oplever man hele 
spektret af hundelivet: Fra den glade fa-
milie, der har sendt besked tilbage, at de 
via hvalpeformidlingen har fået verdens 
bedste hvalp til den triste familie, der lige 
har mistet en elsket, gammel hund og har 
indset, at der er lange ventetider, inden en 
ny kan gøre sit indtog i hjemmet. Mange 
gange har jeg ønsket, at jeg som en tryl-
lekunstner har kunnet trække – ikke en 
kanin – men en hvalp op af hatten. 
Foruden at forklare, at der er lange ven-
tetid på hvalpe, at der er samme situation 
i nabolandene, og at det er en god idé at 
holde øje med klubbens lister og opdræt-
ternes hjemme- og Facebooksider, at blive 
skrevet op flere steder (og ja, at huske at 
give de andre besked, når man har heldet 
med sig og får en hvalp), så er der også 
forklaringerne om, hvad en stambogsført 
hvalp kan i forhold til en uden papirer, lidt 
købelovssnak, et tilfælde af en opdrætter, 
der ikke lever op til forventningerne, og 
så de lidt sjovere: Fruen, der med begej-
string fortalte om de fine forhold, hun 
kunne tilbyde en hvalp. Og så for resten 
ville hun gerne have en prima hvalp, og 
hun mente ikke, det var nødvendigt at stå 
i kø. Hun ville bare gerne sættes forrest 
med det samme. 

Hvalpeformidling

Og der var manden, der ikke kunne for-
stå, hvorfor alle hanhundeejerne sagde 
nej tak til en parring med hans 1. gangs, 
6 ½ -årige tæve uden papirer. Det fik vi en 
lang, fornuftig snak om. (Og enden blev 
ingen hvalpe til den tæve, men til sin tid 
en anden tæve med papirer.)
Genplaceringer har vi også, og her er ef-
terspørgslen også større end udbuddet. 
Heldigvis da.
Det har været en travl og spændende 
tid; men jeg synes, vi skal være flere til 
at trække læsset. Jeg hilser valget om at 
udpege Britta som ny hvalpeformidler 
velkommen. Jeg er sikker på, klubben og 
vi opdrættere vil få stor nytte og glæde af 
Britta på posten.

Venlig hilsen Inge Bibby.
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  Kontaktinformation
  Bestyrelsen    
  Formand
  Anna Maria Kossowska Andreasen 
  Ebeltoftvej 27
  8410 Rønde
  Formand.dbsk@gmail.com

  Sekretær
  Tenna Ernst
  Haslehøjvej 33
  8210 Århus V
  sekretaer.dbsk@gmail.com

  Kasserer
  Lis Gøtche Østergaard
  Rønnealle 38, Frederiks
  7470 Karup J
  kasserer.dbsk@gmail.com

  Udstillingsudvalg
  Rachelle van der Poel
  Byvejen 78
  5620 Glamsbjerg
  show.dbsk@gmail.com

  Miriam Johanna Schoones
  Byvejen 78
  5620 Glamsbjerg
  show.dbsk@gmail.com

  Hvalpeformidler
  Britta Staugaard
  Telefon:5189 6515
  hvalp.dbsk@gmail.com

  Se flere kontaktinformationer på
  www.berner-sennen.dk

     Avls-og sundhedsudvalg
     Formand
     Inge Bibby
     Ulvskovvej 140
     8300 Odder
     Asu.dbsk@gmail.com

     Sekretær
     Dorte Hammerich
     St. Ladegårdsvej 11
     4180 Sorø
     Asu.dbsk@gmail.com

     Aktivitetsudvalg
     Joanna Gram
     Kestrupvej 15
     6560 Sommersted
     joanna@charagon.dk

     Rally
     Joan Kjeldsen
     Hovvej 16, Håre
     5591 Gelsted
     kennelegely@mail.dkl.dk

     Vognkørsel
     Majbrit Maagaard
     Skærveagervej 6
     6430 Nordborg
     himmark@bbsyd.dk

     Medlemsadministrator/
     webmaster/redaktør
     Monica Ø. Rasmussen
     Monica.Oestergaard.Rasmussen@gmail.com
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For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes 
Johnny Rasmussen 20 49 67 77 / 75 92 29 02 Connie Norup 27 79 22 11 

Berner hilsner fra 
Træningspladserne: Nørbølling og Als/Sundeved 

          
 

 

 

 

SKUE KLASSER (Uofficiel) 
Baby klasse: 3-6 mdr. 
Hvalpe klasse: 6-9 mdr.  
Junior klasse: 9-18 mdr. 
Mellem klasse: 15-24 mdr.            
Åben klasse fra: 15 mdr. 
Champion klasse fra: 15 mdr. 
Veteran klasse fra: 8 år. 
*Golf klasse: Fra 3 mdr. 
 
*I golf klassen må du tilmelde hunde med mindre handicaps, du skal 
blot skrive på, hvilke handicaps hunden har. Disse bliver så holdt 
uden for bedømmelse. Det kan f.eks. være tandfejl, haleknæk, eller 
lignende. Det er en mulighed for at komme på udstilling med din 
hund som ellers ikke har mulighed for at udstille. 
 
LYDIGHED (Uofficiel) 
Hvalpe 
Begynder 
LP1 – LP2 og LP3 
 
RALLY (Uofficiel) 
Begynder og Øvede 
Ekspert og Champion 
 
TILMELDINGSPRISER 
Pris pr. klasse 200 kr. for én hund.  
175 kr. for efterfølgende hunde fra samme husstand. 
Golf klasse 125 kr. og veteran klasse gratis 
 
 
 
 
 
Der er fiduspokal til en lydighed- og en rally-berner, 
 
 Vi kårer også bedste golfhund, bedste veteran og 
ældste veteran……               
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Tilmeldingen (inkl. betaling) til skuet skal ske  
senest lørdag den 31. juli 2021. Tilmelding er bindende. 
Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse. 
Tilmelding via Hundeweb. 
For at deltage i udstillingen skal hunden være registreret i DKK/FCI 
Barn og hund tilmeldes på dagen. 
Nummerskilte / startnummer vil blive udleveret på dagen. 
 
 
 
 

 
Ved middagstid 

tænder vi grillen  
Så man kan købe flæskestegsburgere og pølser 

Der er også mulighed for at købe  
sodavand/øl 

kaffe og kage. 
 
 

      TRÆNINGSPLADSERNE I SYD INVITERER TIL 

SKUE I SYD 

Lørdag den 21. august 2021 kl. 10.00 

Træningspladsen Notmark Gl. Skole, Notmark 46, 6440 Augustenborg 

 

Amerikansk lotteri 
med rigtig mange 

præmier 

DOMMERE 
Skue: Kommer senere 

Lydighed: Kirsten Christiansen 
Rally: Gisela Hossenfelder 

 

PRÆMIER 
til alle 

tilmeldte hunde 

Husk at vi er på Facebook!! 
Skue i Syd (DBSK) 
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Bernerpladsen Vejle
Bernerpladsen Vejle er måske et lidt mis-
visende navn, da vi faktisk træner i He-
densted.

Vi træner torsdage aftener fra start april 
til slut september. Da vi ikke har lys på 
pladsen er det ikke muligt at træne i hele 
vinterhalvåret.
Hvis du har lyst til at træne med kan du 
kigge på vores hjemmeside. Her vil der 
blive opdateret med nærmere omkring 
opstartsdato.

Vi træner fortrinsvis rally, men det er også 
muligt at træne på LP øvelserne.
På gensyn

Dixon og Iluna

Tykhøjetgårds Isabella 
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Pelspleje
Pelspleje er en nødvendighed for din 
hund trives optimalt.
Pelsen har den fantastiske funktion, at 
den isolerer både mod kulde og varme, og 
det gør den bedst hvis den er velplejet.
Den lette måde er jo du tilvænner din 
hvalp til at stå på et stabilt bord fra dag et, 
i starten må du have en til at hjælpe med at 
holde hvalpen, da den ikke tåler at springe 
ned fra bordet. Alt skal foregå i små etaper 
så hvalpen ikke bliver utålmodig. Du kan 
evt. lave en plan over 3 til 4 dage, et ben/
pote samt front på dag 1, et andet ben og 
bagparti dag 2, et tredje ben og højre side 
dag 3 og et fjerde ben og venstre side dag 
4, og så er det meget vigtigt med rosende 
ord og guffer, for på den måde får du og 
din hvalp et godt samarbejde på bordet, 
og det vil være en fornøjelse for hvalpen at 
komme op på bordet og hygge med mor 
eller far fremover. 

Med den unge og voksne hund, er det op-
timale at hunden også her står på et stabilt 
bord, det behøver ikke være et dyrt trim-
mebord, det kan være et sofabord som 
man ligger en skridsikker måtte på. Det 
er det optimal for at skåne din ryg. Det er 
også vigtigt at man her opdeler hunden i 
hjørner eller dele, for at man når omkring 
hele hunden. Start evt. med front, man 
starter altid nede fra og gå op ad, og det 
er for ikke at trække evt. filter sammen til 
en stor filt, som kan gøre meget ondt på 
hunden. 

Løft med den ene hånd op i pelsen, me-
dens du bruger en karte til at børste, der-
efter tager man lidt hår ad gangen og blive 
ved med at børst ned ad, til man når helt 
op til underkæben. Derefter tager man 
kammen og starter forfra igen, nede fra 
og op, glider kammen let igennem pelsen, 
så er alle filterne redt ud, men husk, det 
er vigtigt du kommer helt ind til huden, 
da underulden isolerer bedst hvis den er 
gennemredt. 

Hoved og øre er ikke altid så let, men det 
er vigtigt man også her får børstet evt. 
løst underuld af kinderne, så det ikke sid-
der og totter sammen, her er kammen et 
godt redskab, og igen, nede fra og op. Det 
optimale redskab til ørerne syntes jeg er 
en Coat King, da den kan fjerne de mere 
genstridige filter som kan sidde bag eller 
under øerne.

På nakke og hals er det også godt og bruge 
karten, og efter karten går man gennem 
pelsen med en strigle eller kam.
Faner på forben, starter man igen nede 
fra og op med karten, for der efter at rede 
igennem med en kam eller strigle, på re-
sten af benet bruges først en kam for der 
efter at børste efter med en blød børste.
På skuldre og manke bruges også karte 
og strigle, og igen efter samme princip, 
nede fra og op.
Ryggen og lænden, start hvor halen er 
ansat og bevæg dig langsom op mod 
manken, igen med karte og så med strig-
len. 
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Halen, mange hunde kan ikke lide at få 
børstet halen, og hvis din hund er en af 
dem, vil jeg anbefale du tager en side af 
gangen. Her bruger du også karten, og 
igen nede fra og op, bliver din hund uro-
lig, så begynd at børste en af siderne på 
hunden i stedet for at fortsætte med ha-
len. Også på siderne er det samme meto-
de, nede fra og op, eller bag fra og frem, 
igen med karten og så med striglen bag 
efter. 
Efter du har taget den ene side, tager du 
en side på halen, nede fra og op med kar-
ten, og så kan du tage den anden side af 
hunden, for så at tage den tredje side af 
halen. Når du skal børste undersiden af 
halen, så har jeg erfaret, at den bedste me-
tode er at halen er hængende, stil dig ret 
bag hunden så halens ydre side er mod 
din mave/bryst, og børst så med karten 
nede fra og op, man kan lige som fornem-
me når der ikke er flere filter, og når man 
har været rundt på alle fire sider med kar-
ten, så tager man striglen og starter forfra, 
og husk, nede fra og op, mærkes det til der 
stadig er filter, så må du gå halen igennem 
igen med karten, eller er det en hale med 
rigtigt meget pels, og rigtigt mange filter, 
kan man bruge Coat King for at få filterne 
ud. Hvis det er en hale men rigtigt man-
ge filter, så er du nøde til at tage den over 
flere dage, da det kan være meget smerte-
fult for hunde at komme helt til bund i alle 
filterne, men når du så er kommet det, vil 
det være meget let at børste halen igen-
nem en gang i ugen.

Faner på bagben eller bukser som nogle 
kalder dem, der er fremgangsmåden den 
samme, brug Karten nede fra og op, også 
her kan der være mange filter, så lidt ad 
gangen, børst ind imellem resten af bag-
benet, når så man er kommet igennem 
hele hårpragten på bagben med Karten, 
bruger man også her riven, og igen nede 
fra og op. Pas på de ædlere dele, hold den 
ene hånd over de ædlere dele, så du ikke 
kommer til at børste på dem, det vil in-
gen hund syntes om.
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Det er også meget vigtigt løst underuld 
bliver fjernet rundt anus og omkring de 
ædlere dele, brug en blød børste eller for-
sigtigt en kam.
Undersiden af hunden og inderlår skal 
jo også børstes, og det er det letteste hvis 
hunden ligger på ryggen, men ikke man-
ge hunde bryder sig om det, brug en blød 
børste til inderlårene, og karten og riven 
til underlinjen, husk også at komme op 
mellem forbenene.

Poterne, til dem bruger jeg en el trimmer, 
det er hurtigt når man har flere hunde, og 
det er super godt at vænne hvalpen til den 
lyd, hvis hvalpen/hunden på et tidspunkt 
er så uheldig at få en hot-spot/vådeksem, 
så skal pelsen jo fjernes, og får at komme 
helt i bund bruger dyrlægen en trimmer, 
og hvis din hund er vænnet til den lyd, så 
undgår den at blive bedøvet. Man behøver 
ikke en trimmer til flere tusinde kroner, 
man kan starte med en hårtrimmer, en 
af dem der nogle gane er på bud til to tre 
hundrede kroner, sørg for poterne er tørre 
og fri for sand når du bruger din trimmer, 
så holder trimmeren længst.

Hvis du syntes din hund trænger til et 
bad, så er det meget vigtigt du først har 
gennembørstet hunden, så får du det al-
lerbedste resultat. Hvis hunden ikke er 
gennembørstet, kan vandet ikke trænge 
helt ned til huden og den underuld som 
er, vil blot filtre endnu mere samme, og 
der vil være et endnu større job for dig 
bag efter at få den børstet igennem.

Husk også, at når du skal vaske din hund, 
køb en god shampoo, se på flasken hvor-
dan den skal blandes med vand, man får 
ikke et bedre resultat af at lave en stærkere 
blanding, tværtimod. Men er det længe 
siden din hund har været i bad, kan det 
være en god ide at vaske den to gange.

Tak til Helle Sinclair for at vi må bruge din 
tekst.
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Karla (Tykhøjet Gård’s Joy) og 
Wilma (Tykhøjet Gård’s Hildur Wilma)

Alma (Kwanitas Lady Alma) og 
Freja (Kwanitas Lara Croft)



Jylland

   Als & Sundved   Bent Jacobsen    4035 5190

   Nordjylland   Pia Lassen Jørgensen   20873854

   Nørbølling    Johnny Rasmussen   2049 6777

   Vejle    Hanne Bank Pedersen   25215166
 

Sjælland

   Ballerup/Skovlunde  Irma Jensen     3675 1124
    Mette Ejsing    2211 4744

   Suså    Bodil Nordam    3035 5017

   Køge    Laila Nielsen    2513 3434
     Iben Christoffersen   2042 6331

   Træningspladser

Kimmatos Aurum Laura
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
På grund af usikkerheden omkring 
oplukningen af samfundet ser vi os 
desværre nødsaget til at 
aflyse/udsætte vores foredrag med 
Kathrine Kirchhoff den 28. marts. 
Vi vender tilbage med en ny tid, når 
Kathrine kan, og vi må samles mere
 end 30 indendørs.

Zoe

Mount Blæssis awordet by MaxiMilian

Daya
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  Udgivelser og deadlines i 2021:  

  Martsnummeret: 28. februar.
  Juninummeret: 10. maj. 
  Septembernummeret: 10. august. 
  Decemberrnummeret: 10. november

  Filtyper og krav til fotos: Vi kan bruge jpg, jpeg, tiff og bmp. 
  Til billeder inde i bladet kan næsten alle billeder taget med et digitalt kamera bruges. 
  Til forsiden kræves dog en opløsning på min. 180 dpi.
  Det vil være en stor hjælp, hvis billedet navngives med en beskrivelse af billedet. 

  Billeder indsendt til BB kan også blive brugt på vores hjemmeside, og i andet
  materiale udarbejdet af DBSK.
  Du kan sende dit bidrag til bladet via hjemmesiden, berner-sennen.dk

  Priser for annoncering i vores blad:
  Pr. blad: Halvside 300 kr. og helside 500 kr. 
  Årligt: Halvside 1000 kr. og helside 1800 kr.
  

Karla

Tykhøjet Gård’s Joy
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SE VORES STORE UDVALG PÅ

T shirts

WWW.BERNERSHOPPEN.COM

Bamser

Krus
 

CapsSokkerStickers Smykker

Vi har blandt andet . . .

OG MEGET MERE TIL DIG OG DIN HUND!
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Coatcare leverer et 
bredt udvalg af pleje-
produkter og udstyr 
til din hund.

COAT
CARE.dk

M: 29 800 314 / E: info@coatcare.dk
Se mere på www.coatcare.dk 

10% RABAT 

Brug rabatkoden 

DBSK på din 

næste ordre.
Koden er gyldig 

til og med april måned og 

kun 1 gang pr. bruger.



Hvad hundeskoven også kan bruges til i en Coronatid.
Jeg er dagligt i skoven med Tara og Esther, 
og meget tit i den lokale hundeskov, Ul-
vedal Hundeskov, som ligger ca. 5 km. fra 
vores bopæl. Hundeskoven er indhegnet, 
og det giver en dejlig frihed for både men-
neskene og hundene som kommer der.
I disse Coronatider, kan det være svært at 
holde socialiseringen i gang for hundene, 
specielt også fordi hundetræning har væ-
ret aflyst, men her kan man så gøre brug af 
hundeskoven. Da vi er flere som kommer 
der næsten dagligt, kender vi efterhånden 
hinanden, og vi kender hinandens hunde. 
Vi mødes, på afstand selvfølgelig, med vo-
res hunde. Det er så godt at hundene kan 
få mødt andre mennesker og hunde, at de 
bliver rørt ved af fremmede, at der er tid 
til at snakke med hinandens hunde, give 
dem en kærlig omgang kæl og måske en 
godbid hvis de må få, og ja det er da også 
hyggeligt at snakke med de andre hunde-
mennesker.

Vi går tur men kun få sammen og vi men-
nesker holder pænt afstand til hinanden, 
det er blevet en stiltiende aftale som over-
holdes strengt, og som nye bliver oriente-
ret om, hvis de ikke lige tænker over det. 
Hundene får en god oplevelse på turen, og 
vi oplever meget sjældent at der er knur-
ren i rækkerne. En god gang fællessøg ef-
ter lækre godbidder er et hit, og sjovt nok, 
har Esther og Tara snart lært alle de andre 
hunde, at man skal op og stå på træstub-
bene, for så at få ros og en god belønning. 
Neeej det er da ikke mig som har lært dem 
det, eller er det? Vi har meget sjov med 
det, og hundene hygger sig og elsker det. 
Jeg skal lige nævne, at der er utroligt man-
ge træstubbe i sådan en hundeskov, så tu-
ren kan godt tage rigtig lang tid.
Jeg har nogle gange, på opfordring, haft 
klosaksen med, og så har dem som træn-
ger fået et tjek og et klip. Så er det da dej-
ligt at der er borde og bænke i skoven, så 
jeg ikke skal stå og bukke mig så langt 
ned. Sjovt nok er der hunde som hader 
kloklip, som gerne vil stå der ude i sko-
ven og få kløerne studset, det er dejligt og 
bagefter er alle glade, og hundene har væ-
ret i andre menneskehænder end lige dem 
hjemmefra.
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At have et fristed, som kan bruges på en 
konstruktiv måde i disse tider, det er helt 
fantastisk. Vi har oplevet en lille Labra-
dor pige, som var sky og meget usikker, 
blive helt vildt glad og forandre sig til en 
lille selvsikker bandit, som nu kan sætte 
fut under poterne. Dens ejer skulle have 
været på hvalpehold med hende, men det 
blev aflyst grundet Corona, og ingen alter-
nativer var at finde. Resultatet var en stor 
hvalp som var bange for andres hænder, 
som krøb rigtig meget, og som lå endnu 
mere på ryggen end den gik på sine poter. 
Hun kom med i vores lege og gåture, og 
der blev snakket rigtig meget med hende, 
der gik rigtig mange godbidder hendes 
vej, og i dag ser vi så resultatet.

Alle savner samvær, også vores elske-
de hunde, og i disse tider må man finde 
på alternativer. Vi har vores hundeskov, 
hvor vi har det godt indbyrdes, hundene 
har det godt indbyrdes, og vi prøver at få 
”nye” med på positivbølgen, så hundene 
kan ligge og drømme sødt om en god op-
levelse de har haft.
Mine egne to, Esther og Tara, elsker at 
komme i hundeskoven og snakke med 
alle dem vi møder, og går en runde med. 
Specielt børn snakker de meget med, og 
de er meget populære hos børnene, nogle 
børn lærer også at store hunde slet ikke er 
så farlige.

Er man så heldig at have sådan en facili-
tet i sin nærhed, så er den virkelig værd at 
bruge, og at få udbygget på samme gode 
måde, med legeaftaler, træningsaftaler 
osv. Det kan kun anbefales så vores kære 
hunde kan komme ud og få gode oplevel-
ser blandt andre.

Potedask fra Esther og Tara
Lis Gøtche Østergaard

Esther Tara
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Der indkaldes hermed til generalforsamling 
i Dansk Berner Sennen Klub 

 
søndag d. 18. april 2020 kl.13 

 
Slagelse Bibliotek, Store Sal,  

Stenstuegade 3 
4200 Slagelse 

 
 
 
 
 

Kom og vær med til at præge din klub. 
Vi glæder os til at se dig.  
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DAGSORDEN for GENERALFORSAMLING 
Søndag d. 18. april 2021, kl. 13.00 

 
Som annonceret på mail, brev, på klubbens hjemmeside og på klubbens Facebookside, afholdes den 
årlige generalforsamling som ovenfor anført. Der vil blive serveret lidt at drikke og spise. 
 
Alle medlemmer af DBSK kan deltage. Stemmeberettigede er medlemmer, der var medlem pr. 
31.12.2020 og ikke er i kontingentrestance. 
 
Dagsorden iht. vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 
4. Formandens beretning forelægges til godkendelse (bilag A) 
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger (bilag B – D) 
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt meddelelse af ansvarsfrihed 

(bilag E) 
7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent (bilag F) 
8. Behandling af indkomne forslag (bilag G) 
9. Offentliggørelse af resultatet af valget til bestyrelsen og Avls- og Sundhedsudvalg (bilag H – 

M) 
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
11. Eventuelt 

 
Til generalforsamlingen kan der ved indgangen, i henhold til vedtægternes § 4 stk. 5, forlanges 
forevisning af kvittering for rettidigt indbetalt kontingent. 
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Bilag A. Formandens beretning 
 
Året 2020 har være præget af COVID-19, nedlukning og aflysninger. Næsten alle hundeaktiviteter 
har været på pause og mange har lidt afsavn. Især hvalpe og unghunde, hvor det med at opleve verden 
er essentielt. Derfor skal der lyde en stor tak til de træningspladser, som har holdt fast i træningen og 
fået det til at fungere med alle Corona-restriktionerne. 
 
Få arrangementer har kunne gennemføres, men det lykkes for Udstillingsudvalget at gennemføre 8 
udstillinger, for Avls- og Sundhedsudvalget at gennemføre et avlsbeskrivelsesarrangement. 
Derudover har klubben arrangeret gåture og ringtræning. 
 
Bestyrelsens fokus har, i det forgangene år, været på økonomi, samarbejde, arrangementer og den 
kultur, der hersker i klubben og især på de socialmedier, hvor ordet er frit og tonen ofte barsk.  
 
Bestyrelsen er optaget af, at vores klub er en god klub for alle medlemmerne. Forskellighed og 
mangfoldighed er godt, at udveksle synspunkter er godt, for det er der vi lærer, vokser og udvider 
vores horisont. Vi hverken kan eller skal være enige, men når tonen bliver barsk og når nogen rammes 
personligt, så lærer vi ikke, vores horisont indskrænkes, vi bliver mistroiske over for hinanden og 
meningsudvekslingen stopper, så er det ikke en god klub at være i.   
 
I 2020 har der været udskiftning i bestyrelsen og et formandsskifte. Det har skabt en del uro på de 
indre linjer, som den nuværende bestyrelse har brugt en del energi på. For nuværende, har bestyrelsen 
og udvalgene fundet er godt ståsted og et fundament for et fremtidigt konstruktivt samarbejde. Hvilket 
også afspejles i at alle bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. 
 
Klubben har også haft udskiftning af Udstillingsudvalget. Alle medlemmerne af det tidligere 
Udstillingsudvalg er udtrådt, og bestyrelsen har brugt tid og energi på at danne et nyt 
Udstillingsudvalg. Det arbejde har båret frugt. Der er et godt og et tæt samarbejde mellem 
Udstillingsudvalget og bestyrelsen. Samarbejdet består i at Udstillingsudvalget og bestyrelsen sparrer 
omkring de overordnede linjer og i, at klubbens kasserer understøtter Udstillingsudvalget i de 
økonomiske opgaver. Udstillingsudvalget har udarbejdet en udstillingskalender for 2021 og er på 
trapperne med en udstillingskalender for 2022. Jeg vil gerne takke det tidligere Udstillingsudvalg, for 
deres store indsats med at arrangere klubudstillinger midt i en Coronatid. 
 
Klubben søger forsat flere medlemmer til Aktivitetsudvalget, som skulle gerne favne bredt fra LP 
over foredrag til gåture, da et andet af bestyrelsens fokuspunkter er arrangementer for de medlemmer, 
som ikke udstiller eller deltager i lydighedstræning på højt plan og for nye medlemmer/nye 
hundeejere. 
 
Året har også været præget af, at DRU har nedlagt sig selv pr den 1/1-2021 og at de tidligere DRU 
medlemmer har fået et tilbud om indmeldelse i DKK. Mange af klubbens medlemmer har ønsket en 
indflydelse på beslutningen og en urafstemning.  
 
DKK er vores stamborgsførende klub ophængt under FCI, mens DBSK specialklub ophængt under 
DKK. DBSK har ikke haft nogen indflydelse på beslutningen eller processen, fordi beslutningen er 
forankret i DKKs bestyrelse. Grunden til, at der ikke var en urafstemning blandt DKKs medlemmer 
er, at jf. DKKs vedtægter kun er to ting, der kan stemmes om: 1. valg til bestyrelsen og 2. klubbens 
ophævelse.  
 
DBSKs bestyrelse opfordrer, at alle tager godt imod de nye medlemmer af DKK og DBSK.   
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I 2020 har klubben ikke udgivet Berner Bladet. Det var en meget svær, men nødvendig beslutning 
den daværende bestyrelse traf. Samtidigt indstillede den daværende bestyrelsen, at 
Generalforsamlingen i 2020 vedtog, at Berner Bladet blev udgivet elektronisk. Generalforsamlingen 
2020 afslog indstillingen, hvilket resulterede i, at Berner Bladet ikke udkom i elektronisk form i 2020. 
Det økonomiske træk kunne klubben økonomi slet ikke bære i begyndelsen af 2020. Bestyrelsen 
arbejder pt med form og format for et fremtidigt og økonomisk bæredygtigt Berner Bladet, et blad 
som I gerne skulle have i hånden til Generalforsamlingen 2021.  
 
Til gengæld opstod ideen om et Årsblad på privat initiativ. En ny tradition, som bestyrelsen håber, at 
vil forsætte. Jeg vil gerne takke Rachelle for ideen og det store arbejde hun har lagt i Årsbladet 2020. 
 
Jeg vil gerne takke Inge, for at påtage sig hvalpeformidlingen midt i et hvalpeefterspørgselsboom, og 
sige velkommen til Britta, som overtager stafetten. 
 
Klubbens medlemstal er stabilt. Pr den 28/2-2021 har klubben 503 medlemmer. 
 
Nu går vi et nyt klubår i møde. Jeg håber, at det igen bliver muligt af afholde klubarrangementer. 
Klubbens udvalg er klar med fulde aktivitetskalendere. Bestyrelsen har også ideer til kommende 
arrangementer.  
 
Bestyrelsen vil gerne kunne invitere Træningspladserne og udvalgene til fællesmøder, afholde 
medlemsmøder og oplæg, men alle planerne afhænger af forsamlingsforbud og restriktioner. 
  
Sluttelig vil jeg takke alle tillidsvalgte og jer der gør et stort stykke arbejde helt frivilligt. Uden alle 
jer kunne klubben hverken eksistere eller kunne afholde arrangementer. Uanset om det drejer sig om 
at drive vores hjemmeside, arrangere en gåtur eller en udstilling, er klubben og alle dens medlemmer 
afhængig af alle jer, der gør noget for alle os andre – frivilligt og ulønnet. Derfor vil jeg opfordre alle 
til at sætte pris på alle dem og anderkende deres indsats for klubben og alle jer.  
   
Med venlig hilsen 
 
Anna Andreassen 
Formand i Dansk Berner Sennen Klub 
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Bilag B. Aktivitetsudvalgets beretning 
 
Fra 2 til 1 Udvalg: 
Der manglede fra starten af året 2020 medlemmer i Aktivitetsudvalget (AKT), da alle de tidligere 
udvalgsmedlemmer stoppede efter flere års stabilt og godt frivilligt arbejde for klubben og 
medlemmerne. En stor tak har lydt før til jer alle, og lyder her igen. Tak for jeres engagement. 
 
Vognkørselsudvalget (VU) bestod fortsat af Joan Kjeldsen, Majbrit Maagaard og Joanna Gram. 
 
Bestyrelsen fremsatte i starten af året et forslag om at slå AKT og VU sammen, dette blev støttet, og 
således kom VU ind under AKT. 
AKT søger fortsat flere hænder, flere hoveder, og flere gode ideer, og initiativer til at sætte præg på 
AKT´s arrangementer.  
AKT kunne ønske sig flere ildsjæle i selve AKT, men fremhæver også muligheden for at DBSKs 
medlemmer kan sætte sit eget hold, lave et budget for deres arrangementet, og fremlægge det for 
bestyrelsen (i form af mail til formanden). Bestyrelsen vurderer så på det fremsendte, og melder retur 
om arbejdsgruppen kan gennemføre arrangementet. 
 
Året 20/21 
Selve året 2020 har været sløjt med nytænkninger og afholdelse af aktiviteter. 
De Vognkørsels-introdage vi afviklede i 2018, og igen havde i støbeskeen til 2020 blev Corona-aflyst. 
Hasmark 2020 blev udsat til en dato, hvor det ikke var muligt, at nå at arrangere hverken LP, Rally 
eller Vognkørsel. 
 
I slutningen af 2020, har vi været samlet til møde i AKT én gang, for at få startet op på planlægningen 
af Hasmark 2021, som AKT inderligt håber bliver til noget. 
Der er fundet både Rally og LP dommere til Hasmark 2021, og tilmeldingen er åben. 
Der bliver afholdt uoff. prøver begge dage, dvs. en uoff. Rally Begynderklasse, for de deltagere, der 
ikke har været startet i en off. klasse på dagen, og hvor hunden ikke er Begyndermester. 
 
Som noget nyt bliver det også muligt at tilmelde sig en uoff. LP prøve i år. Dvs. hvis en LP1 hund, 
der har fået sin LP1 titel, ønsker at prøve at starte en LP2, så må ekvipagen dette, efter de off. klasser 
er afviklet. Ligeledes for LP2 hunde, der vil prøve en LP3. 
De ekvipager, der har startet en uoff. prøve, placeres efter udregning af %-point, som ved udregning 
af hvem, der bliver Årets LP Hund hvert år på Hitlisten. 
Så altså én præmieoverrækkelse på tværs af alle de startende uoff. klasser. 
 
Sidst men ikke mindst er AKT gået i tænkeboks omkring et weekend arrangement, i efteråret 2021, 
om alt vil. Det kunne indeholde at trænere fra div. DBSK's træningspladser, og andre interesserede 
mødes i en stor hal (evt. midt i Jylland i 2021 og forhåbentlig på Sjælland 2022). 
Weekenden vil lørdag byde på forskellige Workshops fra div. Hundesports-grene, alle centreret om 
det gode samarbejde med din hund. Lørdag aften skulle gerne indeholde fællesspisning, 
erfaringsudveksling og overnatningsmuligheder. 
Om søndagen forsættes arbejdet fra om lørdagen, med en lille hyggelig Hold-Dyst. 
 
Mere herom når vi forhåbentlig bliver i stand til at afvikle noget sådant, men først ser vi frem til en 
forhåbentlig problemfri afvikling af Hasmark 2021. 
 
På vegne af Aktivitetsudvalget  
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Bilag C. Avls- og Sundhedsudvalget beretning 
 
Året 2020-2021 har i ASU været meget påvirket af Corona. 
 
Allerede på den sidste generalforsamling måtte vi spørge om, hvad vi kunne gøre for de hunde, der 
kom i klemme, fordi de ikke ville kunne opfylde udstillingskravene. Stemningen blandt en stor del af 
medlemmerne var, at der ikke måtte gøres forskel, så vi måtte ikke hjælpe dem. Imidlertid kom DKK 
så på banen med ”nødbedømmelser”. 
 
Vi nåede at holde en avlsbeskrivelse i Middelfart. Vi havde inviteret Annette Bystrup, Birgitte Gothen 
og Christel Fechler, men fik afbud fra sidstnævnte. I stedet sprang Maria Harthin ind som tredje 
dommer. Vi havde en hyggelig dag med godt vejr, hvor vi for første gang stiftede bekendtskab med 
arbejde i ringen med mundbind. Antallet af hunde var – som man vel kunne vente – lavere end året 
før; men vi var egentlig godt tilfredse, for der var meget bedre tid til den enkelte hund og bedre 
muligheder for at få alt til at køre efter Covid 19-regler. Dem var vi jo endnu ikke så fortrolige med 
dengang. 
 
Efter studier af RAS (Raceavlsstrategi) kom vi frem til, at livmoderbetændelse og kejsersnit fylder 
godt i racen, så vi fik en aftale med Kathrine Kirchhoff om et foredrag på hendes klinik i Hinnerup 
den 28. 3. 2021. Desværre spænder Covid 19 igen ben for os, og vi må aflyse, da vi ikke kan forvente 
at måtte samles 31 indendøre til den tid. Vi må derfor udsætte foredraget. 
 
RAS er en statistik, som skal holdes ajour i et samarbejde med DKK. Tallene stammer fra vores 
statistikker, som føres af Erika Bromose udfra de oplysninger, medlemmerne selv bidrager med via 
døds- og sundhedsregistreringerne. 
 
Et medlem har ønsket, at vi sætter fokus på tænder og tandkød, så vi har et foredrag i støbeskeen på 
Sjælland med en tanddyrlæge. I øvrigt er det dejligt med konstruktive forslag fra medlemmerne. 
 
Vi er blevet spurgt nogle gange, om det er muligt at afholde en avls beskrivelse med opdeling af 
deltagerne, så vi ikke blev for mange. Langt hen ad vejen er det muligt; men vi skal have en ”gruppe” 
i karakterbeskrivelsen, og det har vi så ikke måttet samles nok til. 
 
Medlemmerne har været meget aktive og indlevende, der har vi ikke noget at klage over. Så vi takker 
for hjælp og gode råd og siger også tak til bestyrelsen for godt og positivt samarbejde. 
 
På ASUs vegne Inge Bibby 
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Bilag D. Udstillingsudvalgets beretning 
 
Udstillingsudvalget i de første måneder af 2020 bestod af Gitte Høy, Helle Sinclair og Lars Bibby. I 
januar måned blev Nyborg-udstillingerne afholdt med et flot og stort fremmøde. Desværre fik Covid-
19 for alvor fat i Danmark i marts måneden, hvilket ledte til aflysningen af forårets Slagelse-
udstilling. Efter dette besluttede Gitte Høy og Helle Sinclair at stoppe som medlemmer af 
udstillingsudvalget.  
 
Opgaven blev efterfølgende taget op af Aliice Petersen, Fie Basbøll, Nicole Hecksher, Vivian Olsen 
og Janne Klitgaard i samarbejde med Lars Bibby, som bestyrelsens repræsentant.  
 
At danne et udstillingsudvalg i normale tider er en stor opgave, dog blev denne opgave endnu sværere 
grundet coronapandemien. Det blev til 8 udstillinger, som kunne afholdes ved at overholde de 
gældende retningslinjer. Selv med et forsamlingsloft på 50 personer var der et flot fremmøde, hvilket 
antyder medlemmernes hungeren efter udstillinger, hvilket vi er rigtig glade for at se. Der har været 
en lille tilbagegang i antallet af tilmeldte hunde i 2020, men coronapandemien taget i betragtning, er 
det alligevel et flot fremmøde.  
 
Efter årets sidste udstilling stoppede de 5 medlemmer i UU og et nyt udvalg er blevet konstitueret. 
Lars Bibby er bestyrelsens repræsentant, Rachelle van der Poel er formand, Miriam Johanna 
Schoones er sekretær og Bolette Hansen er udvalgsmedlemmer.  
 
Grundet coronapandemien har året 2021 ikke været planlagt i samme grad, som et kommende 
udstillingsår normalt er. Derfor har vi planlagt en ny udstillingskalender, og vi er klar til at afholde 
udstillinger, som overholder restriktioner. For også vi hungrer efter udstillinger.  
 
Vi vælger at kigge nyt på udstillingsåret 2021 og 2022 og hvor der før har været et præg af nordiske 
dommere, vil vi forsøge at finde nogle dommere i andre nationaliteter, hvilket vi håber I tager godt 
imod. Som det er blevet gjort klar før, tager vi gerne imod forslag til dommere, men især også forslag 
til steder, hvor vi muligvis kan afholde udstillinger.  
 
Da dette udvalg stadig er ungt og alle er ved at finde deres rette plads, har der været et tæt samarbejde 
mellem bestyrelsen og UU, hvilket vi er rigtig taknemmelige for. Også samarbejdet mellem AKT og 
UU har været på tale og vi arbejder sammen på at kunne afholde et Hasmark-arrangement med både 
udstilling, Rally og Lydighedsprøver. AKT og UU er i samtale løbende med bestyrelsen angående 
fejringen af hitlistepræmieringerne for året 2020 i Hasmark også.  
 
Regnskabet for de afholdte udstillinger i 2020 findes i GF-materialet. 
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I 2020 blev i alt 10 udstillinger afholdt af DBSK. Tilmeldingstallene: 
ANTAL AF TILMELDTE HUNDE PÅ DBSK UDSTILLINGER INKL. (BABYER & 
HVALPE) 
UDSTILLING 2016 2017 2018 2019 2020 
NYBORG 2 DAGE 199 (25) 179 (33) 214 (33) 259 (61) 222 (32) 
HÅRLEV/SLAGELSE 63 (13) 83 (16) 67 (12) 78 (13)   
HASMARK 2 DAGE / 
3 DAGE 2020 

243 (22) 257 (34) 261 (28) 234 (21) 193 (21) 

KØGE/ODENSE 61 (19) 74 (9)       
HANSTHOLM     193 (24)     
LUNDERSKOV         56 (5) 
ROSKILDE - STORE 
HESTEDAG 

      48 (9)   

HÅRLEV/SLAGELSE 
/ 2 DAGE 2020 

74 (19) 68 (13) 66 (12) 78 (13) 130 (13) 

AARS 58 (14) 74 (14) 62 (11) 60 (12)   
FREDERIKS 2 DAGE         163 (29) 
STRIB 108 (32) 104 (28) 120 (34) 133 (26)   
TOTAL 804 (144) 839 (147) 983 (154) 890 (155) 764 (100) 

 
DANSK CHAMPION 2020  Klub Junior Champion 2020 
Harthin’s That’s My Tiffany Berneramici’s Silverquart Nobleman 
Lady Xiera’s Valentino Chalina’s Ellington 
Prima-Sennen’s Eliza of Duchess Werner Wix Ålga 
Tertzo’s Kazuya Kenta  
Klub Champion 2020 Klub Veteran Champion 2020 
Lady Xiera’s Paprika Lady Xiera’s Mister Maverick 
Werner Wix Xtraspecial Tertzo’s Kazuya Kenta 

 
En speciel tak. 
Tak til jer fantastiske medlemmer og udstillingsentusiaster, der har formået at støtte klubben og har 
vist stor vilje til at komme til udstillinger midt i en pandemi. Tusind tak til jer. 
 
Tak til Gitte Høy og Helle Sinclair for at afholde 2 flotte udstillinger i Nyborg samt jeres 
planlæggelses arbejde til udstillingsåret 2021. Tak til jer.  
 
Tak til Aliice Petersen, Fie Basbøll, Nicole Hecksher, Vivian Olsen og Janne Klitgaard, for at tage 
stafetten videre i et svært år. Tak for at afholde 8 flotte og strukturerede udstillinger og tak for jeres 
vejledning i at starte vores nye udvalg op. Udvalget vil også gerne takke Bent Olsen for den store 
hjælp i forbindelse med udstillingerne. Tak til jer.  
 
Udstillingsudvalget i DBSK.  
Lars Bibby, Rachelle van der Poel og Miriam Johanna Schoones.  
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Bilag E. Årsregnskab 2020 og budget 2021 
 
Resultatopgørelse samt budget 
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Balance
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Forskningskonto 
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Regnskab for alle aktiviteter i DBSK i 2020 
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Bilag E. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret.  
 

• Familiemedlemskab  475 kr. pr år  
• Enkeltmedlemskab  375 kr. pr år 
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Bilag F. Indkomne forslag 
 
Forslag 1: ændring af basis+ stamtavle indsendt af Karin og Erik Nielsen 
 
Forslag til generalforsamling i Dansk Berner Sennen Klub 2021.02.28 
 
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. 
 
Dette svarer til FCI’s egne regler for at kunne blive international champion og må være rimeligt i 
forhold til at få påtegnelsen ” Denne hund er avlet efter Dansk Berner Sennen Klub og Dansk Kennel 
Klubs avlsanbefalinger ” 
 
Sættes til afstemning for at få basis+ stamtavle kræves DKK/FCI stamtavle i mindst 3 
generationer 
 
Med venlig hilsen 
Karin Nielsen, Erik Nielsen, Susanne Randløv Petersen, Per Randløv Petersen, Birgit Støttrup, 
Helle Hviid Sørensen, Lisbeth Mikkelsen, Preben Mikkelsen, Charlotte Tams Skanborg, Vivi 
Petersen, Elsa Hermodsdottir Maagnussen, Mette Lindegaard, Laila Pedersen, Louise Hoff Kloster 
Lauridsen og Maya Wulfsberg, Helle Sinclair. 
 
 
Indsendt af 
Karin og Erik Nielsen 
Østkystvejen 17  
6440  Augustenborg 
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Forslag 2: ændring af kommentarfeltet på DBSK’s Facebook gruppe indsendt af Susanne 
Randløv Petersen m.fl. 
 
Forslag til ændring af kommentarfeltet på DBSK’s Facebook gruppe indsendt af Susanne og Per 
Randløv Petersen, Helle Hviid Sørensen, Karin og Erik Nielsen, Lisbeth og Pre,ben Mikkelsen, 
Laila Pedersen, Helle Sinclair, Tine Gjødsbøl Kloster, Birte Sommer, Louise Hoff Kloster 
Lauridsen, Lone Danielsson, Mette Ejsing, Maya Wulffsbeg, Aslaug Teislev, Dorte Bjerring 
Hansen, Birgit Støttrup og Elsa Hermodsdottir Magnussen. 
  
Vi mener ikke at bestyrelsen skal slå kommentarfeltet fra på denne gruppe. 
  
Vores begrundelse er, at vi mener at bestyrelsen ved at forbyde os medlemmer at kommentere i 
gruppen er medvirkende til al den uro, der er i krogene. Vi har flere gange set, at medlemmer har 
fået grimme og nedladende svar fra et bestyrelsesmedlem, hvorefter kommentarfeltet lukkes ned. 
Man må gå ud fra, at vi alle er voksne mennesker og selvfølgelig kan vi ikke alle være enige, men 
vi kan vel være enige i at være uenige på en ordentlig måde. 
 
Man kunne eksempelvis lægge regler op på Dansk Berner Sennen Klubs Facebook side og anføre, 
at hvis et medlem ikke overholder reglerne med hensyn til at holde en god og sober tone, kan man 
udelukke pågældende medlem i en til to uger og såfremt det måtte gentage sig kan vedkommende 
udelukkes for bestandigt. 
 
Vi vil gerne bede Jer om at slette gruppen og oprette Dansk Berner Sennen Klubs som side igen på 
Facebook. 
 
Den når ud til langt flere med meget større synlighed og man har mulighed for at skrive til klubben. 
 
Kopieret fra DKK’s håndbog for kredse- og specialklubber: 
Man må forvente øget fokus på sin person og at medlemmer, der er uenige i holdninger eller 
beslutninger, fremsætter kritik herover. Det er et led i demokratiet med ytringsfrihed – og er ikke 
klub/kredsskadelig virksomhed. 
  
Hvis man vedtager, at kommentarfeltet ikke kan lukkes og man er i en venlig dialog med 
medlemmerne, kan man undgå en masse sladder i krogene og der kan komme noget konstruktivt ud 
af det.  
 
Til afstemning: 
 
Facebook gruppen skal laves om til en side. 
Kommentarfeltet på klubbens Facebook side skal altid være tilgængelig.  
Bestyrelsen skal fremover lytte til dem, man ikke på forhånd er enige med. Det er trods alt for alle 
medlemmer, at bestyrelsen er valgt. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen ikke vedtager forslaget.  
 
Bestyrelsens holdning er, at der ikke skal være mulighed for at kommentere på opslag, som er til 
information fra bestyrelsen og udvalgene til medlemmerne. Debatindlæg mv. skal der være 
mulighed for at kommentere på, under de regler som allerede findes i klubbens Facebook-gruppe. 
 
Dialog med bestyrelsen skal forgår på mail, tlf. eller lign., da der er ingen krav om at tillidsvalgte 
skal have en Facebook profil.  
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Bestyrelsen har ikke ressourcer til at administrere hvilke medlemmer skal udelukkes i perioder fra 
Facebook-gruppen. 
  
Endeligt er klubbens Facebook-profil klubbens ansigt udadtil, en platform for potentiale nye 
medlemmer og en oplysningsside. 
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Forslag 3: til at genetablere den tidligere hjemmeside fra Mobillos indsendt af Susanne 
Randløv Petersen m.fl. 
 
Forslag til at genetablere den tidligere hjemmeside fra Mobillos, hvor alle tillidsvalgte havde 
mulighed for at få deres eget login og hvor hjemmesiden har mulighed for integration med andre 
specialklubber, DKK-kredse og Dansk Kennel Klub. 
 
Desuden sker der løbende speciel udvikling af modul til håndtering af specielle ting vedrørende 
hvalpelister, opdrætterlister, og racelister m.m. 
 
Website med tilhørende specielle hundetilpassede moduler er billigt i etablering og superbilligt i 
drift og det udvikles løbende i takt med, at tanker og ideer opstår. 
 
Der er derudover mulighed for en lukket del af hjemmesiden for medlemmer, hvilket er ønskeligt. 
 
Forslag stillet af Susanne og Per Randløv Petersen, Helle Hviid Sørensen, Karin og Erik Nielsen og 
Louise Hoff Kloster Lauridsen. 
 
Vi mener ikke, at den nye hjemmeside lever op til, hvad den gamle hjemmeside kunne. 
Den gamle hjemmeside havde mulighed for login for medlemmer, kommunikerede med Hundeweb, 
så man fik de korrekte data på hundene. 
 
Der var oprettet klubmails til alle tillidsvalgte i klubben og det gode ved denne hjemmeside var 
også, at mails kunne overtages af nye tillidsvalgte, så man kunne overholde egne krav om at gemme 
kommunikation m.m. i 5 år. 
 
Når man skrev til til klubben, var det muligt med autosvar, om at der var modtaget en mail og som 
blev besvaret efter x antal dage. 
Derfor beder vi Jer for at gøre det lettere for rigtig mange om at stemme positivt for forslaget. 
 
Det er en hjemmeside, som Dansk Kennel Klub anbefaler og med link til samme. 
Se eventuelt mobillos.dk 
 
Til afstemning: 
 
Tidligere hjemmeside genetableres med de samme muligheder som tidligere og som beskrevet 
ovenfor. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen ikke vedtager forslaget.  
 
Klubben nuværende hjemmeside er udviklet og fungerer, samt har de funktioner der efterlyses i 
forslaget. 
  
Etablering af en ny hjemmeside er kostabar og tidkrævende. 
 
Tillidsvalgte og udvalg har i forvejen fællesmail. De nuværende mailkonti kan gerere autosvar. 
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Forslag 4: Forslag til vedtægtsændring i §5 indsendt af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at der tilføjes følgende til §5 i klubbens 
vedtægter. 

Begrundelse: med denne tilføjelse fremtidssikres korrespondancen mellem klubben og 
medlemmerne. 

Stk. 4 Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubbens 
medlemsadministrator. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage 
beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks 
give klubbens medlemsadministrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine 
forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til 
medlemmet. Har medlemmet ikke mulighed for at modtage elektronisk post, skal denne henvende sig 
til bestyrelsen med henblik på at få en særaftale vedr. brevpost. 
 
Stk. 5 Når klubben har registreret en e-mail adresse på et medlem, er klubben berettiget til at have 
elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. 
indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art elektronisk. 
 
Stk. 6 Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag 
(regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på klubbens hjemmeside eller på anden tilgængelig 
elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset 
om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægter. 
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Forslag 5: Vedtægtsændring indsendt af Birgitte Selchau 
 
§11 stk. 2  Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder 
skriftligt til denne med mindst 8 ugers varsel. Indkaldelsen skal …. Osv 
 
Ændres til: 
 
§11 STK.2  Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder 
ALLE MEDLEMMER skriftligt til denne med mindst 8 ugers varsel ENTEN I BERNER BLADET 
ELLER ELEKTRONISK, OG BEKENDTGØRES I ØVRIGT PÅ DBSKs HJEMMESIDE (HVIS 
ET MEDLEM IKKE HAR ELEKTRONISK ADGANG ELLER IKKE ØNSKER AT MODTAGE 
ELEKTRONISK POST, SKAL DETTE MEDDELES DBSK, SOM SÅ SENDER 
INDKALDELSEN MED BREVPOST)). Det pålægges DBSK at have korrekte mailadresser på alle 
medlemmer. 
 
Begrundelse: 
Med denne ændring bringes vedtægten up to date, tidssvarende og økonomisk besparende og svarer 
i øvrigt til de vedtægtsændringer, der gennemføres i mange klubber og foreninger. 
Medlemmerne pålægges at orientere DBSK om korrekt mailadresse. 
Endvidere pålægger det nye forslag til vedtægten medlemmer, der enten ikke har elektronisk 
adgang eller ikke ønsker at modtage elektronisk post, SELV at orientere klubben. Dette bør 
offentliggøres i Berner Bladet. 
 
Slagelse d. 28.02.2021 
Birgitte Selchau 
Klosterbanken 50 
4200 Slagelse 
 
Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen vedtager forslaget.  
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Forslag 6: Vedtægtsændring indsendt af Karin og Erik Nielsen 
 
Nuværende tekst: Forslag til ny tekst: 
§1 Navn og hjemsted 

Stk. 1 Klubbens navn er Dansk Berner Sennen 
Klub (DBSK). Klubben er stiftet d. 26. maj 
1978. 

Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er 
formandens adresse 

Stk. 3 Klubben er en specialklub, der siden 1. 
januar 1979 er anerkendt af og samarbejder 
med Dansk Kennel Klub (DKK). DKK’s love 
og tilhørende reglementer har forrang for 
specialklubbens vedtægter og den mellem 
parterne i medfører af § 6 stk.2 i DKK’s love 
oprettede overenskomst 

 

§1 Navn og hjemsted 

Stk. 1 Klubbens navn er Dansk Berner Sennen 
Klub (DBSK). Klubben er stiftet d. 26. maj 
1978. 

Stk. 2 Klubbens hjemsted er formandens 
adresse 

Stk. 3 Klubben er en specialklub, der siden 1. 
januar 1979 er anerkendt af og samarbejder 
med Dansk Kennel Klub (DKK). DKK’s love 
og tilhørende reglementer har forrang for 
specialklubbens vedtægter og den mellem 
parterne i medfører af § 6 stk.2 i DKK’s love 
oprettede overenskomst 

 
§3 Klubbens formål 

Stk. 1 Klubben har til formål i samarbejde med 
DKK, i overensstemmelse med DKK’s formål 
og internationale forpligtelser, at fremme 
kendskabet til Berner Sennen hunden og 
gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at 
bidrage til at bevare og/eller forbedre racens 
kvalitet i forhold til sundhed, temperament, 
eksteriør og brugsegenskaber, svarende til 
FCI’s standard. 

Stk. 2 Til varetagelse af det lokale klubarbejde 
har klubben af en række træningspladser. Disse 
har indgået en samarbejdsaftale med DBSK. 

Stk.3 DBSK udgiver et klubblad der i form, 
kvalitet og antal udgivelser står i forhold til 
klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering. 
I klubbladet skal alle arrangementer, der 
afholdes i DBSK’s navn i videste mulig 
omfang offentliggøres inden disse afholdes. 
Det er arrangørens/indsenderens ansvar at 
overholde deadlines. Ingen arrangementer i 
klubbens navn må afholdes før de har været 
offentliggjort i bladet eller i passende tid før på 
klubbens hjemmeside. Det er arrangørens 
ansvar at overholde deadlines. 

§3 Klubbens formål 

Stk. 1 Klubben har til formål i samarbejde med 
DKK, i overensstemmelse med DKK’s formål 
og internationale forpligtelser, at fremme 
kendskabet til Berner Sennen hunden og 
gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at 
bidrage til at bevare og/eller forbedre racens 
kvalitet i forhold til sundhed, temperament, 
eksteriør og brugsegenskaber, svarende til 
FCI’s standard. 

Stk. 2 Til varetagelse af det lokale klubarbejde 
har klubben af en række træningspladser. Disse 
har indgået en samarbejdsaftale med DBSK. 

Stk.3 DBSK udgiver et klubblad der i form, 
kvalitet og antal udgivelser står i forhold til 
klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering. 
I klubbladet skal alle arrangementer, der 
afholdes i DBSK’s navn i videste mulig 
omfang offentliggøres inden disse afholdes. 
Det er arrangørens/indsenderens ansvar at 
overholde deadlines. Ingen arrangementer i 
klubbens navn må afholdes før de har været 
offentliggjort i bladet eller i passende tid før på 
klubbens hjemmeside eller facebookside. Det 
er arrangørens ansvar at overholde deadlines. 
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Forslag 6: Vedtægtsændring indsendt af Karin og Erik Nielsen 
 
Nuværende tekst: Forslag til ny tekst: 
§1 Navn og hjemsted 

Stk. 1 Klubbens navn er Dansk Berner Sennen 
Klub (DBSK). Klubben er stiftet d. 26. maj 
1978. 

Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er 
formandens adresse 

Stk. 3 Klubben er en specialklub, der siden 1. 
januar 1979 er anerkendt af og samarbejder 
med Dansk Kennel Klub (DKK). DKK’s love 
og tilhørende reglementer har forrang for 
specialklubbens vedtægter og den mellem 
parterne i medfører af § 6 stk.2 i DKK’s love 
oprettede overenskomst 

 

§1 Navn og hjemsted 

Stk. 1 Klubbens navn er Dansk Berner Sennen 
Klub (DBSK). Klubben er stiftet d. 26. maj 
1978. 

Stk. 2 Klubbens hjemsted er formandens 
adresse 

Stk. 3 Klubben er en specialklub, der siden 1. 
januar 1979 er anerkendt af og samarbejder 
med Dansk Kennel Klub (DKK). DKK’s love 
og tilhørende reglementer har forrang for 
specialklubbens vedtægter og den mellem 
parterne i medfører af § 6 stk.2 i DKK’s love 
oprettede overenskomst 

 
§3 Klubbens formål 

Stk. 1 Klubben har til formål i samarbejde med 
DKK, i overensstemmelse med DKK’s formål 
og internationale forpligtelser, at fremme 
kendskabet til Berner Sennen hunden og 
gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at 
bidrage til at bevare og/eller forbedre racens 
kvalitet i forhold til sundhed, temperament, 
eksteriør og brugsegenskaber, svarende til 
FCI’s standard. 

Stk. 2 Til varetagelse af det lokale klubarbejde 
har klubben af en række træningspladser. Disse 
har indgået en samarbejdsaftale med DBSK. 

Stk.3 DBSK udgiver et klubblad der i form, 
kvalitet og antal udgivelser står i forhold til 
klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering. 
I klubbladet skal alle arrangementer, der 
afholdes i DBSK’s navn i videste mulig 
omfang offentliggøres inden disse afholdes. 
Det er arrangørens/indsenderens ansvar at 
overholde deadlines. Ingen arrangementer i 
klubbens navn må afholdes før de har været 
offentliggjort i bladet eller i passende tid før på 
klubbens hjemmeside. Det er arrangørens 
ansvar at overholde deadlines. 

§3 Klubbens formål 

Stk. 1 Klubben har til formål i samarbejde med 
DKK, i overensstemmelse med DKK’s formål 
og internationale forpligtelser, at fremme 
kendskabet til Berner Sennen hunden og 
gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at 
bidrage til at bevare og/eller forbedre racens 
kvalitet i forhold til sundhed, temperament, 
eksteriør og brugsegenskaber, svarende til 
FCI’s standard. 

Stk. 2 Til varetagelse af det lokale klubarbejde 
har klubben af en række træningspladser. Disse 
har indgået en samarbejdsaftale med DBSK. 

Stk.3 DBSK udgiver et klubblad der i form, 
kvalitet og antal udgivelser står i forhold til 
klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering. 
I klubbladet skal alle arrangementer, der 
afholdes i DBSK’s navn i videste mulig 
omfang offentliggøres inden disse afholdes. 
Det er arrangørens/indsenderens ansvar at 
overholde deadlines. Ingen arrangementer i 
klubbens navn må afholdes før de har været 
offentliggjort i bladet eller i passende tid før på 
klubbens hjemmeside eller facebookside. Det 
er arrangørens ansvar at overholde deadlines. 

21 
 

Hvis et indlæg, efter bestyrelsens vurdering 
ikke er eget til offentliggørelse i bladet, 
kontakter bestyrelsen indsenderen med en 
begrundelse kort efter indslaget er modtaget. 
Bestyrelsen kan afvise indlæg, som de ikke 
finder, har almen interesse, eller er skjult 
reklame. Hvis indlægget må udsættes af 
pladshensyn kontakter redaktøren indsenderen. 

Stk.4 DBSK har en hjemmeside. Her anføres 
kontaktoplysninger og generel information. 
Ligesom hjemmesiden kan benyttes til anden 
information. 

 

Stk.5 DBSK har en udstillingshitliste og en LP 
hitliste for hunde, der deltager på udstillinger 
arrangeret af DBSK og DKK samt officielle 
lydighedsprøver. Der kan oprettes andre 
hitlister, for hundesportsgrene hvor DBSK og 
DKK afholder officielle prøver 

 

Hvis et indlæg, efter bestyrelsens vurdering 
ikke er eget til offentliggørelse i bladet, 
kontakter bestyrelsen indsenderen med en 
begrundelse kort efter indslaget er modtaget. 
Bestyrelsen kan afvise indlæg, som de ikke 
finder, har almen interesse, eller er skjult 
reklame. Hvis indlægget må udsættes af 
pladshensyn kontakter redaktøren indsenderen. 

Stk.4 DBSK har en hjemmeside. Her anføres 
kontaktoplysninger og generel information. 
Ligesom hjemmesiden kan benyttes til anden 
information.  
Hjemmesiden har en lukket del med adgang 
kun for medlemmer. 

Stk.5 DBSK har en udstillingshitliste og en LP 
hitliste for hunde, der deltager på udstillinger 
arrangeret af DBSK og DKK samt officielle 
lydighedsprøver. Der kan oprettes andre 
hitlister, for hundesportsgrene hvor DBSK og 
DKK afholder officielle prøver 

 
MEDLEMSKAB 

§ 5 Indmeldelse 

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der 
opfylder betingelserne for optagelse i DKK. 
Æresmedlemmer, der udnævnes af 
generalforsamlingen efter indstilling fra 
bestyrelsen eller medlemmer, er kontingentfrie. 

 

Stk. 2 DKK’s formand og direktør er 
kontingentfrie medlemmer af klubben, dog 
uden stemmeret. De har på klubbens 
generalforsamling og øvrige arrangementer 
taleret og kan lade sig repræsentere ved 
stedfortræder. 

Stk. 3 Stemmeberettigede i alle klubbens 
anliggender er samtlige medlemmer, der siden 
31.12. sidste år har været medlem af klubben, 
og som ikke er i kontingentrestance. 
Familiemedlemskab giver 2 stemmer. Der kan 
stemmes ved skriftlig fuldmagt når der er 

MEDLEMSKAB 

§ 5 Indmeldelse 

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der 
opfylder betingelserne for optagelse i DKK. 
Æresmedlemmer, der udnævnes af 
generalforsamlingen efter indstilling fra 
bestyrelsen eller medlemmer, er kontingentfrie. 
Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside 
eller ved henvendelse til bestyrelse. 

Stk. 2 DKK’s formand og direktør er 
kontingentfrie medlemmer af klubben, dog 
uden stemmeret. De har på klubbens 
generalforsamling og øvrige arrangementer 
taleret og kan lade sig repræsentere ved 
stedfortræder. 

Stk. 3 Stemmeberettigede i alle klubbens 
anliggender er samtlige medlemmer, der siden 
31.12. sidste år har været medlem af klubben, 
og som ikke er i kontingentrestance. 
Familiemedlemskab giver 2 stemmer. Der kan 
stemmes ved skriftlig fuldmagt når der er 
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tegnet familiemedlemskab, dog kun på vegne 
af det udeblivende familiemedlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tegnet familiemedlemskab, dog kun på vegne 
af det udeblivende familiemedlem.  

Stk. 4 Opstillingsberettigede er alle myndige 
medlemmer, som på valgtidspunktet har været  
medlem siden 31.12. sidste år og som ikke er i 
kontingentrestance. 

Stk. 5. Meddelelser bragt i klubbens 
medlemsblad, på klubbens hjemmeside eller 
ved skriftlig eller elektronisk post direkte til det 
enkelte medlem, anses for på lovlig måde t 
være bragt til medlemmernes kendskab.  

Stk. 6. Skriftlig korrespondance mellem 
klubben og klubbens medlemmer kan ske både 
ved fysiske breve og/eller ved elektronisk post 
til klubbens eller medlemmets mailadresse. 
Officielle henvendelser til klubben skal altid 
ske til klubbens officielle e-mailadresse, som 
fremgår nederst på klubbens hjemmeside. 
Klubben er altid berettiget til at benytte den 
mailadresse, som et medlem har oplyst til 
klubben jfr. efterfølgende stk. 10-12, som 
lovlig kontakt til medlemmer, og klubben har 
ikke noget ansvar for, om medlemmets oplyste 
mailadresse er funktionsdygtig eller ej.  

Stk. 7. Alle medlemmer skal, hvor muligt, 
oplyse elektronisk postadresse/e-mail til 
klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at 
den oplyste e-mail adresse kan modtage 
beskeder/informationer fra klubben. Hvis 
medlemmet skifter e-mail adresse, skal 
medlemmet straks give klubben besked herom. 
Hvis medlemmer ikke opfylder sine 
forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret 
for, at korrespondancen ikke kommer frem til 
medlemmet.  

Stk. 8. Når klubben har registreret en e-mail 
adresse på et medlem, er klubben berettiget til 
at have elektronisk korrespondance med 
medlemmet og fremsende alle meddelelser, 
herunder bl.a. indkaldelser til 
generalforsamlinger, opkrævninger eller påkrav 
af enhver art elektronisk.  

Stk. 9. Klubben kan i al korrespondance, både 
pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle 
bilag (regnskaber, forslag etc.) er gjort 
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tegnet familiemedlemskab, dog kun på vegne 
af det udeblivende familiemedlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tegnet familiemedlemskab, dog kun på vegne 
af det udeblivende familiemedlem.  

Stk. 4 Opstillingsberettigede er alle myndige 
medlemmer, som på valgtidspunktet har været  
medlem siden 31.12. sidste år og som ikke er i 
kontingentrestance. 

Stk. 5. Meddelelser bragt i klubbens 
medlemsblad, på klubbens hjemmeside eller 
ved skriftlig eller elektronisk post direkte til det 
enkelte medlem, anses for på lovlig måde t 
være bragt til medlemmernes kendskab.  

Stk. 6. Skriftlig korrespondance mellem 
klubben og klubbens medlemmer kan ske både 
ved fysiske breve og/eller ved elektronisk post 
til klubbens eller medlemmets mailadresse. 
Officielle henvendelser til klubben skal altid 
ske til klubbens officielle e-mailadresse, som 
fremgår nederst på klubbens hjemmeside. 
Klubben er altid berettiget til at benytte den 
mailadresse, som et medlem har oplyst til 
klubben jfr. efterfølgende stk. 10-12, som 
lovlig kontakt til medlemmer, og klubben har 
ikke noget ansvar for, om medlemmets oplyste 
mailadresse er funktionsdygtig eller ej.  

Stk. 7. Alle medlemmer skal, hvor muligt, 
oplyse elektronisk postadresse/e-mail til 
klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at 
den oplyste e-mail adresse kan modtage 
beskeder/informationer fra klubben. Hvis 
medlemmet skifter e-mail adresse, skal 
medlemmet straks give klubben besked herom. 
Hvis medlemmer ikke opfylder sine 
forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret 
for, at korrespondancen ikke kommer frem til 
medlemmet.  

Stk. 8. Når klubben har registreret en e-mail 
adresse på et medlem, er klubben berettiget til 
at have elektronisk korrespondance med 
medlemmet og fremsende alle meddelelser, 
herunder bl.a. indkaldelser til 
generalforsamlinger, opkrævninger eller påkrav 
af enhver art elektronisk.  

Stk. 9. Klubben kan i al korrespondance, både 
pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle 
bilag (regnskaber, forslag etc.) er gjort 
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Ophør 

Stk. 4 Medlemskab ophører ved udmeldelse, 
der kan ske med en måneds varsel. Eventuelt 
overskydende kontingent refunderes ikke. 

Stk. 5 Efter 2 måneders restance, slettes 
vedkommende uden varsel som medlem. Ved 
senere indbetaling betragtes vedkommende 
som nyt medlem med hensyn til stemmeret og 
valgbarhed. 

 

tilgængelige på klubbens hjemmeside eller på 
anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte 
bilag anses derved at være indeholdt i 
forsendelsen., Dette gælder uanset om der 
måtte være angivet andet i andre bestemmelser 
i nærværende vedtægter. 

 

Ophør 

Stk. 4 Medlemskab ophører ved udmeldelse, 
der kan ske med en måneds varsel. Eventuelt 
overskydende kontingent refunderes ikke. 

Stk. 5 Efter 2 måneders restance, slettes 
vedkommende uden varsel som medlem. Ved 
senere indbetaling betragtes vedkommende 
som nyt medlem med hensyn til stemmeret og 
valgbarhed. 

 
§ 8 Valg til bestyrelsen 

Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år 
ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. 

Stk. 2 I ulige år vælges der 3 medlemmer til 
bestyrelsen, og i lige år 4 medlemmer til 
bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 

 

 

 
Stk. 3 Valget sker ved skriftlig, hemmelig 
urafstemning før den ordinære 
generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, 
relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed 
foretages fornyet afstemning vedrørende de 
pågældende blandt de tilstedeværende 
stemmeberettigede på generalforsamlingen. I 
tilfælde af fornyet stemmelighed foretages 
lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede 
kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter 
stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

§ 8 Valg til bestyrelsen 

Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år 
ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. 

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af klubbens 
medlemmer ved urafstemning hver år forud for 
den ordinære generalforsamling, Valgperioden 
er 3 år, Der afgår på skift 3, 2 og 2 medlemmer. 
Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan 
finde sted.  

 

Stk. 3 Valget sker ved skriftlig, hemmelig 
urafstemning før den ordinære 
generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, 
relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed 
foretages fornyet afstemning vedrørende de 
pågældende blandt de tilstedeværende 
stemmeberettigede på generalforsamlingen. I 
tilfælde af fornyet stemmelighed foretages 
lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede 
kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter 
stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 
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Indkommer ingen forslag til bestyrelsesvalg, 
udsendes ingen stemmesedler og de, der er på 
valg, betragtes som valgt. 

Stk. 4 Ved indkaldelse af en suppleant 
indtræder denne i det afgående 
bestyrelsesmedlems valgturnus. 

Stk. 4a I tilfælde af, at bestyrelsen bliver 
undertallig efter de valgte suppleanter er 
indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil 
først kommende ordinære generalforsamling. 

Er der ved fristens udløb ikke opstillet det 
nødvendige antal kandidater til såvel 
bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal 
valget ske ved supplerende valg på klubbens 
ordinære generalforsamling. 

Stk. 5 Skriftlige forslag til kandidater til 
bestyrelsen skal være klubbens formand eller 
sekretær i hænde senest 7 uger før 
generalforsamlingen. 

Stk. 6 Stemmesedler udsendes til alle 
stemmeberettigede medlemmer, jf. §5 stk 3, og 
§ 6 stk 2 senest 21 dage før 
generalforsamlingen, eller som optryk i 
klubbladet. De kan afleveres ved 
generalforsamlingen eller sendes til klubbens 
sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen 
være sekretæren i hænde senest dagen før 
generalforsamlingen. Stemmesedler skal være 
fremsendt eller afleveret i lukket kuvert med 
tydeligt navn og adresse for afsender. 

Stk. 7 Kuverterne kontrolleres iht. klubbens 
medlemsliste. De åbnes og stemmesedlerne 
optælles på generalforsamlingen af 2 af 
generalforsamlingen valgte stemmetællere. 

 

Indkommer ingen forslag til bestyrelsesvalg, 
udsendes ingen stemmesedler og de, der er på 
valg, betragtes som valgt. 

Stk. 4 Ved indkaldelse af en suppleant 
indtræder denne i det afgående 
bestyrelsesmedlems valgturnus. 

Stk. 4a I tilfælde af, at bestyrelsen bliver 
undertallig efter de valgte suppleanter er 
indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil 
først kommende ordinære generalforsamling. 

Er der ved fristens udløb ikke opstillet det 
nødvendige antal kandidater til såvel 
bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal 
valget ske ved supplerende valg på klubbens 
ordinære generalforsamling. 

Stk. 5 Skriftlige forslag til kandidater til 
bestyrelsen skal være klubbens formand eller 
sekretær i hænde senest 1. marts. 

Stk. 6 Stemmesedler udsendes til alle 
stemmeberettigede medlemmer, jf. §5 stk 3, og 
§ 6 stk 2 senest 1. april, dog altid senest 10 
dage før generalforsamlingen, eller som optryk 
i klubbladet. 

Stk. 7. Ved afstemningen benyttes 2 separate 
kuverter: 
Kuvert 1: Stemmesedlen lægges i en kuvert 
påstemplet ”Stemmeseddel” og på denne 
kuvert må intet andet være påført. Er der påført 
andre oplysninger end ”Stemmeseddel” på 
denne kuvert, skal stemmesedlen erklæres 
ugyldig.  

Kuvert 2: Sendes herefter til en af klubbens 2 
bilagskontrollanter, Bilagskontrollanterne 
kontrollerer de fremsendte kuverter mod en 
liste over stemmeberettigede medlemmer, som 
leveres af klubbens kasserer.  

Bilagskontrollanterne åbner de godkendte 
kuverter og udtaget kuvert 1 mærket 
”stemmeseddel”, som i uåbnet stand afleveres 
til dirigenten på generalforsamlingen sammen 
med de uåbnede kuverter (kuvert 2) som 
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bilagskontrollanterne har erklæret ugyldige ved 
modtagelsen.  

Ved fremsendelse til klubbens 
bilagskontrollanter skal kuverten med 
stemmesedlen være poststemplet senest 5 
hverdage før generalforsamlingsdagen.  

Stemmesedler kan efter samme regler afleveres 
personligt ved indgangen til 
generalforsamlingen.  

Stk. 8. Stemmesedlerne åbnes og optælles på 
generalforsamlingen af 2 af 
generalforsamlingen valgte stemmetællere.  

Stk. 9. Evt. tvivl om en stemmeseddel kan 
erklæres gyldig eller ej afgøres endeligt f 
dirigenten på generalforsamlingen.  

§9 Bestyrelsens arbejde 

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær og 
fastsætter selv sin forretningsorden. 
Omkonstituering kan finde sted. 

Stk. 2 Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter 
generalforsamlingens afslutning. 

Stk. 3 Udenfor generalforsamlingen er 
bestyrelsen højeste myndighed med ansvar 
overfor generalforsamlingen, og træffer 
afgørelse i alle forhold, der ikke udtrykkeligt 
henhører under generalforsamling eller 
urafstemning. 

Stk. 4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved 
simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til 
stede. 

Stk. 5 Klubben forpligtes ved underskrift af 2 
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 
være formand eller næstformand. Klubben 
hæfter som juridisk person alene med sin 
formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til 
formand, næstformand, kasserer og /eller 
sekretær. 

§9 Bestyrelsens arbejde 

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær og 
fastsætter selv sin forretningsorden. 
Omkonstituering kan finde sted. 

Stk. 2 Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter 
generalforsamlingens afslutning. 

Stk. 3 Udenfor generalforsamlingen er 
bestyrelsen højeste myndighed med ansvar 
overfor generalforsamlingen, og træffer 
afgørelse i alle forhold, der ikke udtrykkeligt 
henhører under generalforsamling eller 
urafstemning. 

Stk. 4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved 
simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til 
stede. 

Stk. 5 Klubben forpligtes ved underskrift af 2 
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 
være formand eller næstformand. Klubben 
hæfter som juridisk person alene med sin 
formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til 
formand, næstformand, kasserer og /eller 
sekretær. 
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Stk. 6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af 
formanden eller bestyrelsen skønnes 
nødvendigt. 

Stk. 7 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. 
Referatet underskrives af deltagerne, og et 
beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde 
offentliggøres. Dette gælder også 
generalforsamlingsreferatet, der udsendes med 
medlemsbladet. 

 
Stk. 8 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte 
udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af 
klubbens medlemmer til behandling af ethvert 
anliggende inden for arbejdsområdet. 

Bestyrelsen udpeger blandt DBSK’s 
medlemmer en person, som varetager 
formidlingen af hvalpe avlet efter DBSK 
avlsanbefalinger. 

Stk. 9 Bestyrelseserhverv er ulønnet, men 
bestyrelsen må få refunderet udgifter, der 
udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste. 

Stk. 10 Klubbens repræsentanter til DKK’s 
repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og 
skal være medlemmer af DKK. 

 

Stk. 6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af 
formanden eller bestyrelsen skønnes 
nødvendigt. 

Stk. 7 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. 
Referatet underskrives af deltagerne, og et 
beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde 
offentliggøres på hjemmesiden efter senest 10 
dage. Dette gælder også 
generalforsamlingsreferatet, der udsendes med 
medlemsbladet. 

Stk. 8 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte 
udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af 
klubbens medlemmer til behandling af ethvert 
anliggende inden for arbejdsområdet. 

Bestyrelsen udpeger blandt DBSK’s 
medlemmer en person, som varetager 
formidlingen af hunde til omplacering. 

Stk. 9 Bestyrelseserhverv er ulønnet, men 
bestyrelsen må få refunderet udgifter, der 
udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste. 

Stk. 10 Klubbens repræsentanter til DKK’s 
repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og 
skal være medlemmer af DKK. 

 

§10 Regnskab 

Stk. 1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i 
overensstemmelse med god regnskabsskik, 
forelægges revisorerne så det reviderede 
regnskab kan udsendes til medlemmerne senest 
14 dage før generalforsamlingen. 

 
Stk. 3 Bestyrelsen må ikke på årsbasis 
gældsætte klubben ud over kontingentet. Alle 
arrangementer skal forudbudgetteres, inden der 
disponeres. 

 

§10 Regnskab 

Stk. 1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i 
overensstemmelse med god regnskabsskik, 
forelægges revisorerne senest 1. februar så det 
reviderede regnskab kan udsendes til 
medlemmerne senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 

Stk. 3 Bestyrelsen må ikke på årsbasis 
gældsætte klubben ud over kontingentet. Alle 
arrangementer skal forudbudgetteres, inden der 
disponeres. 

 
GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 

57



27 
 

§11 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år i marts/april måned. 
Generalforsamlingen afholdes i lige år vest og 
ulige år øst for Storebælt. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, 
uanset det fremmødte antal medlemmer. 

Stk. 2 Bestyrelsen bestemmer tid og sted for 
den ordinære generalforsamling og indkalder 
skriftligt til denne med mindst 8 ugers varsel. 
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid 
og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke 
bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om 
disse er villige til at modtage genvalg. 

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være klubbens 
formand eller sekretær i hænde senest 7 uger 
før generalforsamlingen. 

Forslagsstiller skal tydeligt fremgå, med 
angivelse af navn og adresse. 

 

 
Stk. 4 Skriftlige forslag til kandidater til 
bestyrelsen, evt. bestyrelsessuppleanter, avls – 
og sundhedsudvalget samt suppleanter skal 
være klubbens formand eller sekretær i hænde 
senest 7 uger før generalforsamlingen, jf. § 8, 
stk. 6. 

Stk. 5 Senest 21 dage før generalforsamlingen 
udsendes følgende materiale til medlemmerne: 

– Det reviderede regnskab og for 
forskningskontoen 

– Stemmesedler 

– Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning 

– Formandens beretning 

– Udvalgsberetninger 

§11 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år i marts/april måned. 
Generalforsamlingen afholdes i lige år vest og 
ulige år øst for Storebælt. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, 
uanset det fremmødte antal medlemmer. 

Stk. 2 Bestyrelsen bestemmer tid og sted for 
den ordinære generalforsamling og indkalder 
skriftligt til denne senest 31. december. 
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid 
og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke 
bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om 
disse er villige til at modtage genvalg. 

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være klubbens 
formand eller sekretær i hænde senest 3 uger 
før generalforsamlingen. Evenstuelle forslag 
udsendes til medlemmerne senest 1. april, dog 
altid mindst 10 hverdage før 
generalforsamlingen. 

Forslagsstiller skal tydeligt fremgå, med 
angivelse af navn og adresse. 

Stk. 4 Skriftlige forslag til kandidater til 
bestyrelsen, evt. bestyrelsessuppleanter, avls – 
og sundhedsudvalget samt suppleanter skal 
være klubbens formand eller sekretær i hænde 
senest 3 uger før generalforsamlingen., jf. § 8, 
stk. 6. 
 

Stk. 5 Senest 10 dage før generalforsamlingen 
udsendes følgende materiale til medlemmerne: 

– Det reviderede regnskab og for 
forskningskontoen 

– Stemmesedler 

– Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning 

– Bestyrelsens beretning 

– Udvalgsberetninger 
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§ 12 Dagsorden for den ordinære 
generalforsamling 

Dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af 2 stemmetællere 

4. Forelæggelse af formandens beretning til 
godkendelse 

5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger. 

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 
klub og forskningskonto til godkendelse og 
meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 

7. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse 
af kontingent. 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse, 
suppleanter, avls- og sundhedsudvalget og 
suppleanter hertil. 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

§ 13 Afstemning på generalforsamling. 

Stk. 1 Vedtagelser på generalforsamlingen sker 
ved simpel, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 3 
samt §§18-19. Skriftlig afstemning skal finde 
sted, når et af de tilstedeværende medlemmer 
forlanger det. 

Stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, se 
dog § 5 stk3. 

Stk. 3 Vedtægtsændringer kan kun vedtages 
med en majoritet på 3/4 af de på 
generalforsamlingen repræsenterede 
medlemmer. 

§ 12 Dagsorden for den ordinære 
generalforsamling 

Dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af 2 stemmetællere 

4. Forelæggelse af formandens beretning til 
godkendelse 

5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger. 

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 
klub og forskningskonto til godkendelse og 
meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 

7. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse 
af kontingent. 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse, 
suppleanter, avls- og sundhedsudvalget og 
suppleanter hertil. 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

§ 13 Afstemning på generalforsamling. 

Stk. 1 Vedtagelser på generalforsamlingen sker 
ved simpel, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 3 
samt §§18-19. Skriftlig afstemning skal finde 
sted, når et af de tilstedeværende medlemmer 
forlanger det. 

Stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, se 
dog § 5 stk3. 

Stk. 3 Vedtægtsændringer kan kun vedtages 
med en majoritet på 2/3 af de på 
generalforsamlingen repræsenterede 
medlemmer. 
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Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er 
godkendt af DKK 

 

Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er 
godkendt af DKK 

 
§14 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling finder 
sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller når 1/3 af de stemmeberettigede 
medlemmer indgiver skriftlig anmodning 
herom med angivelse af de emner, der ønskes 
behandlet. 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling med 
angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger 
efter, at bestyrelsen har modtaget 
anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til 
afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af 
indkaldelsen. 

Dagsorden skal indeholde valg af dirigent og 
referent. 

Stk. 3 Der kan ikke behandles andre emner på 
en ekstraordinær generalforsamling end de i 
dagsordenen indeholdte. 

Stk. 4 Vedtagelser på en ekstraordinær 
generalforsamling sker som anført i § 13. 

 

§14 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling finder 
sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller når 5%, dog altid min. 25 medlemmer, af 
de stemmeberettigede medlemmer indgiver 
skriftlig anmodning herom med angivelse af de 
emner, der ønskes behandlet. 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling med 
angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger 
efter, at bestyrelsen har modtaget 
anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til 
afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af 
indkaldelsen. 

Dagsorden skal indeholde valg af dirigent og 
referent. 

Stk. 3 Der kan ikke behandles andre emner på 
en ekstraordinær generalforsamling end de i 
dagsordenen indeholdte. 

Stk. 4 Vedtagelser på en ekstraordinær 
generalforsamling sker som anført i § 13. 

 

 
Begrundelse: 
 
set i lyset af indkaldelse til dette års generalforsamling, har vi fundet grund til en generel 
gennemgang af vedtægterne, så de passer til tiden i 2021.02.28 
 
Forslagene sættes til afstemning under eet eller enkeltvis. 
 
Med venlig hilsen 
Susanne Randløv Petersen, Per Randløv Petersen, Louise Hoff Kloster Lauridsen, Birgitte Selchau, 
Preben Mikkelsen, Lisbeth Mikkelsen, Elsa Hermodsdottir Magnussen, Mette Lindegaard, Karin 
Nielsen og Erik Nielsen. 
 
Indsendt af 
Karin og Erik Nielsen 
Østkystvejen 17  
6440  Augustenborg 
 
Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen ikke vedtager forslaget som et samlet forslag.  
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Bestyrelsen har følgende bemærkninger: 
 
§5 stk. 1 Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens 
medlemsadministrator. 
 
§5 stk. 4 udgår, i stedet rettes stk. 3 til Stemme- og opstillingsberettigede i alle klubbens anliggender 
er samtlige medlemmer, der siden 31.12. sidste år har været medlem af klubben, og som ikke er i 
kontingentrestance. Familiemedlemskab giver 2 stemmer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt 
når der er tegnet familiemedlemskab, dog kun på vegne af det udeblivende familiemedlem. 
 
§5 stk. 6. Henvisningen til "stk. 10-12". Der forefindes ikke et stykke 10-12. 
 
§8 stk. 6 Bestyrelsen, indstiller at den nuværende ordlyd fastholdes, da 10 dage er en urealistisk 
tidsramme for udsendelse og modtagelse af brevpost. Medlemmer med særskilt aftale omkring 
brevpost, skal have mulighed for modtage og returnere udsendte stemmesedler retur med brevpost. 
Bestyrelsen anbefaler ikke en fast dato, da der ikke er en fast dato for afholdelse af den ordinære 
generalforsamling.  
 
§8 stk. 7 Bestyrelsen, indstiller at den nuværende ordlyd fastholdes, da forslaget giver en ekstra og 
unødvendig arbejdsgang. Elles anbefaler bestyrelsen at ordet bilagskontrollanter erstattes med ordet 
stemmetællere, og sætningen: "Ved fremsendelse til klubbens bilagskontrollanter skal kuverten med 
stemmesedlen være poststemplet senest 5 hverdage før generalforsamlingsdagen." skal erstattes med 
den nuværende ordlyd "Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest dagen 
før generalforsamlingen.", da stemmetællere udpeges på generalforsamlingen. 
 
§9 stk. 7 Bestyrelsens forslag er "Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af 
deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden snarest 
muligt." 
 
§9 stk. 8 Bestyrelsens forslag er "Bestyrelsen udpeger blandt DBSK’s medlemmer en person, som 
varetager formidlingen af hvalpe og hunde til omplacering, avlet efter DBSK avlsanbefalinger." 
 
§10 Bestyrelsen, indstiller at den nuværende ordlyd fastholdes, da det er unødvendigt at indføre en 
yderligere tidsramme for revision af regnskabet.  
 
§11 stk. 2 Bestyrelsen indstiller, at den nuværende ordlyd fastholdes. 
 
§11 stk. 3 Bestyrelsen indstiller, at den nuværende ordlyd fastholdes, da det er urealistiske 
tidsestimater for modtagelse og udsendelse af forslag via post eller Berner Bladet. Medlemmer med 
særskilt aftale omkring brevpost, skal have mulighed for modtage forslag pr. brevpost.  
 
§11 stk. 4 Bestyrelsen indstiller, at den nuværende ordlyd fastholdes, da det er et urealistisk 
tidsestimat for modtagelse og udsendelse af kandidatur via post eller Berner Bladet. 
 
§11 stk. 5 Bestyrelsen indstiller, at den nuværende ordlyd fastholdes, da det er et urealistisk 
tidsestimat for modtagelse og udsendelse af materiale via post eller Berner Bladet. 
 
§13 stk. 3 Bestyrelsen indstiller, at den nuværende ordlyd fastholdes. 
 
§14 stk. 1 Bestyrelsen indstiller, at den nuværende ordlyd fastholdes.  
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Bilag G. Valg til bestyrelsen 
 
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en toårigperiode. 
 
På valg er: 

• Bjarke Hornbæk Josiassen (modtager genvalg) 
• Lars Bibby (modtager genvalg) 
• Werner Bartsch (modtager genvalg) 

 
Derudover skal der vælges: 

• to suppleanter 
 

Der afholdes supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling til de to suppleantposter. 
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Bilag H. Valg til avls- og sundhedsudvalg 
 
Der skal vælges to medlemmer til ASU. 
 
På valg er: 

• Erika Bromose (modtager ikke genvalg) 
• Werner Bartsch (modtager genvalg) 

 
Derudover skal der vælges: 

• to suppleanter 
 
Da der ikke er flere kandidater end pladser i ASU, er der intet valg, dog skal der afholdes 
supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling til den ubesatte post.  
 
Der afholdes supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling til de to suppleantposter. 
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Mount Blæssis awordet by Maxi Milian



Afsender
Dansk Berner Sennen Klub
Ebeltoftvej 27, 8410 Rønde


