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Referat fra Dansk Berner Sennen Klubs ordinære generalforsamling 
lørdag d. 2. april 2022 kl. 13.00 

 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen indstillede Helle Schou Scheffmann, der blev valgt som dirigent.  

 

Dirigenten konstaterede at Dansk Berner Sennen Klubs (DBSK) generalforsamling (GF) er beslut-

ningsdygtig samt at GF er: 

 indvarslet 

 tidsmæssigt og geografisk  

 samt at materialet ifm. GF er udsendt  

korrekt. 

  

2. Valg af referent.  

Bestyrelsen indstillede Rachelle van der Poel, der blev valgt som referent  

 

3. Valg af to stemmetællere.  

Marianne Rasmussen og Mogens Lyngbye Johansen meldte sig og blev valgt som stemmetællere. 

 

 26 deltagere inkl. dirigent og  

 32 stemmeberettiget var til stede på GF. 

 

4. Formandens beretning forelægges til godkendelse (trykt i Berner Bladet).  

Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde noget at tilføje til formandens beretning, som har været trykt 

i Berner Bladet og derfor kendt af forsamlingen. 

 

På bestyrelsen vegne tilføjede formanden: 

 

 Tak til Rachelle, som dd udtræder af bestyrelsen. Rachelle meddelte bestyrelsen dette på be-

styrelsesmødet den 4/12-2021. Årsagen til beslutningen er, at Rachelle pga. studier, arbejde 

og Udstillingsudvalget (UU) ikke har tid til også en del af bestyrelsen.    

 Tak til alle medlemmer i udvalgene og tak til alle de afgående medlemmer.  

 Det næste år vil bestyrelsen arbejde med: 

 en specialklubudstilling ifm. Eurodogshow 2023 i samarbejde med UU 

 at gøre hvalpepakkerne mere attraktive. 

 

Der var en kort debat omkring hvorvidt bestyrelsen og Klubben er dynamiske nok, og en underen 

over at så få medlemmer er til stede på GF. Bestyrelsen svarede, at de sidste 10 år har mellem 25 og 

50 medlemmer deltaget på Klubbens GF, derfor falder dagens deltagerantal inden for normalen. 

 

Bestyrelsens svar på dynamikken er, at Klubben er så god som medlemmerne gør den til, og at be-

styrelsen opfordrede på sidste ordinære GF, medlemmerne til at stille op til bestyresen og udvalgene, 

men ikke engang de medlemmer, der udtrykte kritik ville stille sig op. 

 

Et tidligere medlem af bestyrelsen gav udtryk for, at der har været for meget negativitet i Klubben, 

og at tiden er til, at medlemmerne ser fremad, og går væk fra den negativitet der har været. Det er 

aktive medlemmer, der gør at bestyrelsen kan være aktiv.  
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Derudover har Klubben søgt flere medlemmer til UU og AKT i over ét år. 

 

Der var endvidere spørgsmål til hvalpepakkerne. Dirigenten henviste til, at spørgsmål til hvalpepak-

ker kan stilles under punktet eventuelt. 

 

Formandens beretning blev godkendt med et overvejende flertal.  

 

5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger (trykt i Berner Bladet). 

 Avls- og Sundhedsudvalget (ASU): 

 Werner Bartsch, som repræsentant for ASU, havde ingen yderligere tilføjelser. 

 Der blev udtrykt et ønske om, at ASU gør noget aktivt for at henlede dommernes op-

mærksomheden på at racen har problemer med tænder og bagben. Werner udtrykte, at 

han er enig i at ASU skal gøre dommere opmærksom på problemerne. 

 Formanden opfordrede i stedet, at medlemmerne skriftlig kontakter ASU, som kan 

arbejde med problematikkerne via raceavlsstrategien (RAS). 

 

 Aktivitetsudvalget (AKT): 

 Ingen tilføjelser, da der ingen af udvalget medlemmer var til stede pga. sygdom.  

 

 Udstillingsudvalget (UU):  

 UU tilføjede at der er en tastefejl i årstallet í tabellen i GF materallet.   

 Der blev igen udtrykt et ønske om, at UU henleder dommernes opmærksomheden på 

at racen har problemer med tænder og bagben. 

UU afviste ønsket med henvisning til, at UU hverken må eller vil påvirke dommerne 

og dermed bedømmelserne. 

Det blev bakket op af synspunktet om at dommerne er uddannede, godkendte af FCI 

og er opmærksom på hele standarden.  

 Generalforsamlingen udtrykte stor ros for godt arrangerede udstillinger.  

 

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse af ansvarsfrihed. 

Regnskabet er udarbejdet af Klubbens bogholder Else-Marie Kolding-Jacobsen og kasserer Erling 

Kolding-Jacobsen, samt revideret af Marianne Rasmussen og Joanna Gram den 13/2-2022. 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.  

Generalforsamlingen udtrykte stor ros og en tak til Klubbens bogholder. 

 

Der stemmes om genkendelse af regnskabet og ansvarsfrihed, som blev godkendt med et overvejende 

flertal.  

 

7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent.  

Budget 2023 til orientering.  

Der var et forsalg om, at: 

 Klubben udarbejder en guideline for invitationen af dommere, af hensyn til omkostninger  

 10 % af overskuddet af udstillingerne igen tilfalder forskningskontoen  

 

Generalforsamlingen indstiller, at ASU arbejder videre med forskningskontoen og sørger for den bru-

ges aktivt. Generalforsamlingen udtrykte tvivl om forskningskontoen bruges aktivt, og om de penge 
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Klubben sender til KULife rent faktisk går til forskning på KULife. Generalforsamlingen efterlyser 

mere information om forskningen på KULife. 

 

Bestyrelsen indstiller en fastholdelse af kontingentet, med den tilføjelse, at udenlandske medlemmer 

betaler det, der svarer til et familie medlemskab pga. bankgebyr ifm. indbetaling af kontingent og en 

ekstra omkostninger i forbindelse med udsendelse af Bernerbladet. 

 

Dirigenten sendte bestyrelsen indstilling om at fastholdelse af kontingentet til afstemning og forslaget 

om udenlandske medlemmer tilbage til bestyrelsen, som skal arbejde videre med det.   

 

Der stemmes om at fastholdelse af kontingentet, som blev godkendt med et overvejende flertal.  

 

8. Behandling af indkomne forslag.  

Der var indkommet 6 forslag.  

 

Forslag 1: angående opsætning af telte/ bure m.m. på klubudstillingerne indsendt af Helle Sø-

rensen m.fl., Forslag 2: mere fair kåring af Årets LP-Hund indsendt af Joanna Gram og For-

slag 3: LP3-startende hunde undtages fra Hitliste-reglen indsendt af Joanna Gram. 

 

De tre forslag blev behandlet under ét, da dirigenten forkastede de tre forslag under henvisning til 

Klubbens vedtægter § 9 stk 8, hvori der står, at bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg be-

stående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende in-

den for arbejdsområdet. 

 

Eftersom alle 3 forslag falder ind under hhv. UUs og AKTs arbejdsområde skal de behandles i ud-

valgene og ikke på en GF. Udvalgene kan derfor arbejde med forslagene og indstille til bestyrelsen 

om forslagene vedtages eller forkastes. 

 

Dirigenten redegjorde for, at de forslag, som sendes til en GF hovedsageligt skal omhandle de eksi-

sterende vedtægter. Dirigenten redegjorde endvidere for, at en GF principielt ikke kan stemme om 

forslag, som ikke er nedskrevet i vedtægterne, derfor skal gode ideer og forslag sendes til bestyrelsen 

og/eller udvalgene og ikke til afstemning på en GF. 

 

UU tilkendegav, at de gerne vil arbejde med Forslag 1.  

 

Eftersom AKT ikke var tilsted på GF, fik bestyrelsen til opgave at nedsætte en arbejdsgruppe bestå-

ende af bl.a. AKT, Dorte Hammerich og Mogens Lyngbye Johansen, som meldte sig på GF, til at 

arbejde videre med Forslag 2 og 3.  

 

Forslag 4: Vedtægtsændring §5 og §11 stk. 2 indsendt af bestyrelsen og Forslag 5: Vedtægts-

ændring §11 stk. 2 indsendt af Birgitte Selchau. 

De to forslag blev behandlet under ét, da de vedrører samme paragraf. 

 

Generalforsamling havde følgende kommentar til Forslag 5: 

 Det kan ikke pålægges Klubben, at Klubben skal have de rette mailadresser.  

 Det er medlemmernes ansvar at have korrekte kontaktoplysninger registreret. 

  

Eftersom forslagsstiller af Forslag 5 ikke er til stede, kunne der ikke rettes i forslag 5.  
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Der var også kommentar til Forslag 4, som var indsendt af bestyrelsen. Kommentarerne omhandlede 

ordlyden "elektroniskpost og "hvis et medlem ikke ønsker at modtage elektronisk post, skal dette 

meddeles Klubben, som så sender korrespondancen pr brevpost".  Bestyrelsen gav udtryk for, at ge-

neralforsamlingen gerne må rette i Forslag 4. 

 

Dirigenten sendte Forslag 5 til afstemning, som blev forkastet med et overvejende flertal.  

 

Derefter rettede generalforsamlingen og bestyrelsen Forslag 4 til: 

 

§11 stk. 2 tilføjes: 
Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder alle medlemmer 

til denne med mindst 8 ugers varsel på Klubbens hjemmeside og/eller i klubbladet. Indkaldelsen skal 

indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer og 

udvalgsmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. 

     

Dirigenten sendte Forslag 4 til afstemning, som blev vedtaget med et overvejende flertal.  

 

Forslag 6: Vedtægtsændring indsendt af Karin og Erik Nielsen. 

Forslagsstiller af Forslag 6 er ikke til stede, men en af medunderskriverne af forslaget vil gerne mo-

tiver Forlag 6. 

 

Motivationen for forslag 6 er: 

 at vedtægterne er meget gamle og skrevet i en tid hvor man skrev på skrivemaskine, derfor 

var der brug for 7 medlemmer af bestyrelsen, hvilket forslaget gør op med, så der fremadrettet 

kun er 5 medlemmer i bestyrelsen  

 med alle de forslåede vedtægtsændringer vil det blive nemmere for bestyrelsen og udvalgene 

at arbejde  

 derudover trænger sproget til at blive omformuleret  

 endvidere skal Klubben kunne indkalde til GF elektronisk  

 klubbens hvalpeformidler må ikke selv være en opdrætter  

 slutteligt blev der sagt, at GF i 2021 ikke var lovligt indkaldt.   

 

Hvalpeformidleren påpeger inaktiviteten hos opdrætterne i forhold til hvalpelisten, der er dog sket en 

ændring på det seneste. Hvalpeformidleren formidler ikke som sådan hvalpe, men henviser til op-

drættere og rådgiver potentiale hvalpekøbere, og der er brug for en rådgiver.  

 

Endvidere omplacerer Hvalpeformidleren hunde, inden for den seneste måned er der omplaceret 5 

hunde. Hvalpeformidleren udtrykker derudover en undren over at være inhabil til hvervet blot fordi 

man selv er en opdrætter. Det burde være en fordel, da man ved hvad det vil sige at have et kuld 

hvalpe.  

 

Generalforsamlingen udtrykte, at det kun vil blive sværere at skaffe medlemmer til bestyrelsen, hvis 

Forslag 6 vedtages og valgperioden forlænges med 1 år til 3 år. Samt at tidsfristerne i Forslag 6 er 

urealistiske ift. udsende GF-materialet i Berner Bladet  
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Formanden kommentere, på vegne af bestyrelsen, på medunderskrives motivation af Forslag 6. 

 Forslag 6 indeholder ikke forslag om, at reducere antal medlemmer fra 7 til 5 

 Forslag 6 gør det ikke nemmer for bestyrelsen og udvalgene at arbejde, kun vanskeligere   

 Klubben kan indkalde til GF elektronisk med vedtagelse af Forslag 4 

 

Formanden slog fast, at den ordinære GF i 2021 var lovligt indkaldt. Den ordinære GF 2021 blev 

indkald ift. frister i Klubbens vedtægter, udskudt ift. DKKs anbefaling pga. COVID19 og afholdt ift. 

DKKs anbefaling. Der var en beklagelig fejl i DKK medlemssystem hvor flere medlemmer havde 2 

medlemsnumre, men det forandrer ikke, at alle tidsfrister blev overholdt ift. indkaldelsen. 

 

Bestyrelsen indstiller endvidere, at generalforsamlingen forkaster hele Forslag 6.  

Hovedbegrundelser for at forkaste forslaget: 

 Forsalget indeholder urealistiske tidsfrister ifm. indkaldelse til ordinære GF'er og revidere 

regnskabet. 

 Forsalget indeholder en kompliceret proces ifm. urafstemninger: 

 Der er én valghandling ift. valg til bestyrelsen, som jf. forslaget skal vælges før GF. 

Det betyder, at bestyrelsen skal vælges af klubbens medlemmer ved urafstemning hver 

år forud for GF, dvs. at alle medlemmer skal sende stemmesedler pr post til klubbens 

bilagskontrollanter. 

 Klubben har pt ingen bilagskontrollanter, dvs. at der skal vælges eller udpeges med-

lemmer til opgaven.   

 Medlemmerne kan ikke stemme pr mail, fordi forslaget forskriver, at ved afstemnin-

gen benyttes 2 separate kuverter.  

 Der er kun urafstemning til valg til bestyrelsen og ASU, forslaget behandler ikke valg 

til ASU, derfor kan det konkluderes at valg til ASU er uændret og at ASU vælges på 

GF med en anden valghandling, hvilket betyder: 

 Én valghandling ift. valg til bestyrelsen 

 Én valghandling ift. valg til ASU 

 Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 af stemmer, hvilket vil medføre ustabilitet i Klub-

ben 

 Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted når 5% - 25 medlemmer ønsker det, hvilket 

ikke gør arbejdet nemmere for bestyrelsen og udvalgene at arbejde, kun vanskeligere. Derud-

over giver afholdelse af flere GF om året en stor økonomisk byrde for Klubben.   

 Slutargumentet er at alle vedtægtsændringer skal godkendes af DKK og jo mere komplice-

rede, urealistiske, vidtrækkende og modstridende vedtægtsændringen er, des større er sand-

synligheden for at de afvises i døre hos DKK.   

 

Dirigenten vejede stemingen og forslog medunderskriverne til at trække forslaget mod at bestyrelsen 

nedsætter en arbejdsgruppe, som kan gennemgå Klubbens vedtægter evt. i samarbejde med DKK 

jurist. 

 

Medunderskiveren Per Randløv Petersen trak forslaget. Bestyrelsen fik til opgave at arbejde med 

vedtægterne, samt nedsætte en arbejdsgruppe til formålet. Monica Ø. Rasmussen og Per Randløv 

Petersen tilkendegav at de gerne vil hjælpe. Endvidere blev forslagsstillerne Karin og Erik Nielsen 

foreslået. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen både havde noget at arbejde med og medlemmer, 

som gerne vil hjælpe.   
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9. Offentliggørelse af resultatet af valget til:  

 Bestyrelsen og suppleanter 

 Avls- og Sundhedsudvalg og avls- og sundhedsudvalgssuppleanter 

 

Til bestyrelsen var fire medlemmer på valg: 

 Anna Andreassen blev genvalgt  

 Erling Kolding-Jacobsen blev genvalgt  

 Irma Jensen blev valgt på det supplerende valg på klubbens ordinære GF 

 Per Randløv Petersen blev valgt på det supplerende valg på klubbens ordinære GF 

 

Suppleanter: Mette Stephanie Jensen blev valgt som første suppleant og Miriam Johanna Schoones 

blev valgt som anden suppleant uden modkandidater.  

 

Eftersom Rachelle van der Poel udtræder af bestyrelsen dd, indtræder Mette Stephanie Jensen i be-

styrelsen dd og Miriam Johanna Schoones bliver 1. suppleant. 

 

Til Avls- og sundhedsudvalget var tre medlem på valg: 

 Inge Bibby blev genvalgt 

 Louise Christensen blev genvalgt  

 Birgitte Damsgaard blev valgt uden modkandidater 

 

Suppleanter: Susanne Randløv Petersen blev valgt som første suppleant og Marianne Rasmussen blev 

valgt som anden suppleant uden modkandidater. 

 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Marianne Rasmussen og Joanna Gram blev valgt som revisorer uden modkandidater.  

 

Revisorsuppleant: Miriam Johanna Schoones blev valgt uden modkandidater. 

 

11. Eventuelt.  

 Sundhedskonto: 

Der blev forslået, at Klubben opretter en sundhedskonto til Bernere, som bliver alvorligt syge 

og hvor forsikringen ikke dækker alle udgifter til behandling. Hjælpen kunne også består i 

hjælp til at søge fonde. 

Bestyrelsen dagsordensætter forslaget på et fællesmøde. 

 Angående opsætning af telte/ bure m.m. på klubudstillingerne: 

Der blev opfordret til, at medlemmerne tager hensyn til hinanden og hjælper hinanden på 

udstillinger, så det bliver lige for alle, også dem der ikke er for hurtige. 

 Billeder i Berner Bladet: 

Der blev ønsket, at billeder i Berner Bladet var af bedre kvalitet. Redaktøren for Berner Bladet 

svarede, at alle billeder er velkomne og efterlyste flere billeder til bladet.  

 Ide om fotokursus: 

Der blev forslået at AKT arrangerer et fotokursus. En Anne fra DKK skulle have lavet en 

guide til at tage gode hundebilleder, som AKT måske kan tage udgangspunkt i. 

 Udstillingskalender i Berner Bladet:   

Der blev udtrykt et ønske om, at udstillingskalenderen trykkes i Berner Bladet. 
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 Medlemsmail: 

Et medlem efterlyste et svar på en mail sendt til bestyrelsen. Bestyrelsen undskyldte, at med-

lemmet ikke har fået svar. Bestyrelsen lovede, at de vil lede i deres indbakker og svare med-

lemmet hurtigst muligt. 

 Referater fra bestyrelsesmøder: 

Det blev udtrykt et ønske om at indkommende forslag fra medlemmer fremgår af referater fra 

bestyrelsesmøder. Bestyrelsen vil være opmærksom på dette. 

 Pointsystem: 

Der blev forslået at Klubben laver et pointsystem, hvor medlemmerne kan optjene point ved 

deltagelse i afholdelse af Klubbens arrangementer og derigennem optjene point. For de op-

tjente point kan medlemmerne købe ting til hund eller hundesporten. 

 Status fra arbejdsgrupperne nedsat på generalforsamlingen 2021: 

Der blev efterlyst en status fra Styr på samspillet mellem DKK og DRU-gruppe. 

Et medlem af gruppen fortalte, at der var lagt låg på indtil videre.  

 Artikel til Berner Bladet om Basis+: 

ASU blev opfordret til at skive en artikel om hvad en Basis+ stamtavle er i et kommende 

Berner Blad. 

 Medlemsmøder: 

Der blev udtrykt et ønske om at Klubben afholder medlemsmøder.   

 Foredrag med Regula Bürgi: 

Der blev spurgt ind til hvem Regula Bürgi og hvad foredraget omhandler. 

Formanden forklarede hvem Regula Bürgi er og redegjorde kort for hvad foredraget omhand-

ler.  

 

  

 

     

  


