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Referat: 
 

Dato:  3/3 – 2022 
Tidspunkt:  19.00 – 20.20 
Sted:  Videomøde  

Tilstede: Anna, Erling, , Rachelle og Werner 

Afbud fra: Lars 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Meddelelser fra formanden:  
DKK – hjælp til ukrainske flygtninge med hunde 

 

 
 
Bestyrelsen har aftalt, at Klubben giver medlemmerne mulighed for at donere 
hundeudstyr og foder mv. ifm. Klubudstillingerne i Årslev. UU kontakter DKK.  
 
Derudover giver Klubben medlemmerne mulighed for at donere penge til Ukraine 
ifm. Klubudstillingerne i Årslev. 
 
Bestyrelsen informerer om tiltaget på hjemmesiden og i klubbens Facebookgruppe. 

 
3. Medlemshenvendelse vedrørende hjemmesiden.  

 Webmaster kontaktes til at få set hjemmesiden igennem og eventuelt forny 
denne på visse punkter.  

 Muligheden for feedback mail ved modtagelse af tilmelding eller indsendelse af 
materiale undersøges.  
 

4. Den ordinære generalforsamling den 2/4-2022:   
 De forskellige deadlines for den ordinære generalforsamling 2022 er: 

 Indkaldelsen til den ordinær generalforsamling jf klubbens vedtæger §11 
stk. 2 var den 5/2-2022.  
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Indkaldelsen blev udsendt i Berner Bladet nr. 4/2021 (december 2021). 
 Deadline for indkomne forslag, samt kandidatur til bestyrelsen og Avls- og 

sundhedsudvalget var den 12/2-2022, jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 3 
og 4.  

 Deadline for udsendelse af materialet til medlemmerne er den 12/3-
2022 jf. klubbens vedtægter §11 Stk. 5. 

 
 Praktiske ting: 

 Ikke bindende tilmelding til generalforsamlingen findes allerede på 
Klubbens hjemmeside, men der skal reklameres for det på hjemmesiden 
og i Klubbens Facebookgruppe. 

 Bestyrelsen forsøger at finde en referent.   
 Werner køber gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer, dirigent og 

referent.  
 Forplejning: sandwich og sodavand, samt kaffe og kage. Bestilling af 

forplejning afventer forhåndstilmeldingerne.  
 UU medbringer UU's PC, formand medbringer egen PC og 

forlængerledning.   
 Kasserer køber stemmesedler.  
 Formanden medbringer ekstra Berner Blade.  
 UU medbringer Årsbladet 2020 og 2021.  
 Medlemsadministrator trækker medlemslister.  

 
5. Årsbladet 2021: 

Klubben trykker 200 stk. 
 
Distribution: Årsbladet 2020 og Årsbladet 2021 medbringes på alle Klub 
arrangementer.  
  

6. Hvalpeformidler: 
Bestyrelsen drøftede hvordan klubben kan gøre det attraktivt for opdrættere til at bruge 
Hvalpelisten mere.  Hvalpelisten er den mest søgte side på Klubbens hjemmeside og 
viser omverden, at der bliver født hvalpe med DKK-stamtaver hos seriøse opdrættere i 
Klubben. 
Opdrætterne kan selv bestemme, om de ønsker at få vist deres kontaktoplysninger, 
samtidigt kan opdrætterne få vist om hvalpene er afsat eller ej. 
 

7. Udstillinger: 
UU og bestyrelsen drøftede forskellige småting ift. udstillingskalenderen 2022. 
 

8. Retningslinjer: 
 Opdatere alle retningslinjer med den nyeste kørselssats. Kasseren og formand. 
 AKT retningslinje. Kasseren, formand og AKT. 
 EDS 2023 retningslinje. UU og bestyrelsen. 

 
9. Dato for næste møde: 

 27/3-2022 kl 19. Videomøde.  
 

 


