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Referat: 
 

Dato:  8/6 – 2022 

Tidspunkt:  19.00 – 21.20 

Sted:  Online 
Tilstede: Anna, Erling, Irma, Lars, Mette, Per, Werner & Miriam 

Afbud fra:  
 
 

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 7/5-2022 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og sendes sammen med forretningsorden og 
årshjul til webmaster, som sætter det på hjemmesiden. 
Referatet fra fællesmødet rettes igennem og sendes ud til bestyrelsen og udvalgene til 
godkendelse. 
 

2. Uddannelse 
Bestyrelsen blev enige om, at en gang årligt evaluere uddannelsesbehovet og -ønskerne i 
Klubben. 
  
Der bliver udarbejdet en aftale/kontrakt, som det enkelte medlem skal underskrive før Klubben 
betaler for t en uddannelse eller kursus. 
Hvis et medlem får godkendt en uddannelse/kursus, betaler DBSK  kursusgebyret og evt. 
overnatning, mens det enkelte medlem selv afholder transportomkostningerne. 
 
Bestyrelsen  godkendte, at Joanna Gram starter på DKK Adfærds & håndteringskursus.  
Dette vil medføre, at Klubben får et medlem på Sjælland og et medlem i Jylland, som har fået 
bevilget Adfærds & håndteringskurset, og som vil stå til rådighed for Klubben og medlemmer.  
 

3. Retningslinjer & samarbejdsaftaler 

Samarbejdsaftalen for Hvalpeformidleren var sendt ud til bestyrelsen til godkendelse. Den 
blev godkendt, med den bemærkning, at punktet ’optagelse på omplaceringslisten’ ændres, så 
det fremadrettet vil forsat være gratis for DBSK medlemmer, men koste 375 kr., svarende til 
et medlemskab, for ikke-medlemmer, at få omplaceret en berner. 
 

4. Opsamling generalforsamlingen 
Forslag 2 – Mere fair kåring af LP hunde 

Der er sendt mail til AKT, Dorte Hammerich og Mogens Lyngbye. 
 
Forslag 4 – Vedtægtsændringer i §5 og §11 stk. 2 i klubbens vedtægter 

Vedtægtsændringen er godkendt af DKK og er rettet på hjemmesiden. 
 
Forslag 6 – Klubbens vedtægter 

Afventer dialog med DKK og om der er paragraffer der med fordel kan revideres. 
 

5. Retningslinjer for klubudstillingen ifm. Eurodogshow 
Retningslinjen er sendt til godkendelse hos bestyrelsen, og afventer godkendelse. 
 

6. Retningslinjer for hitlistefejring 
Retningslinjen er sendt til godkendelse hos bestyrelsen, og behandles på næste fysiske 
bestyrelsesmøde. 
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7. Hund i Fokus & Store Hestedag 

Der blev samlet op på Klubbens deltagelse ved Hund i Fokus, der afholdes på Vilhelmsborg og 
Store Hestedag, der afholdes i Roskilde den  3-4. september 2022. Deltagelsen blev drøftet på 
sidste bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen henvender sig til webmaster og tidligere deltagere for at finde ud af om der er 
kommet nye medlemmer i forbindelse med arrangementerne. 
Der blev også talt om hvad det krævede at deltage. Klubben har materiale - til rådighed, så det 
vil være en lille udgift for Klubben at deltage. 
Hund i Fokus: Anna og Inge, som meldte og på fællesmødet, repræsenterer Klubben. 
Store Hestedag: Per, Irma og Werner repræsenterer Klubben. 
Flere medlemmer søges af tovholderne. 
 

8. Berner Bladet 

Kassereren har undersøgt priser på tryk af Berner Bladet, ved forskelligt antal sider og papir. 
Der er forespurgt på 74-76 sider. 
Vores nuværende trykkeri klart den dyreste og er umiddelbart ca. dobbelt så dyrt som fx Nybæk 
Grafisk trykkeri.  
Der er forskel på pris ved forskelligt typer af pair og på om bladet bliver hæftet eller limet. 
Hvis Berner Bladet overstiger 64 sider kan det ikke hæftes og skal derfor limes. Derved vil 
prisen blive højere.  
Det er muligt i visse tilfælde at lavet et indstik f.eks. med generalforsamlingsmateriale. Dette 
undersøges nærmere. 
Kassereren arbejdes videre med prisen for trykning af Berner Bladet. Punktet tages op igen på 
næste bestyrelsesmøde.  
 

9. Videomøde programmer 

Sekretæren er ved at sammenligne  programmer til onlinebestyrelsesmøder, som gerne skulle 
gøre det nemmere for alle at deltage.  
 

10. Forskningskonto 

ASU opfordres til at skrive om forskningskontoen. Hvad det er og hvad den dækker i Berner 
Bladet og på hjemmesiden. Werner har opgaven med at informere ASU. 
 
11. Udgifter til Storebæltsbroen 

Der er stor forskel på prisen for at køre over Storebæltsbroen ved køb til lisepris og ved køb til 
rabatpris. Rabatprisen opnås ved Brobizz/nummerpladebetaling, hhv, 500 kr. og 311-339 kr. 
for tur/retur. Det blev aftalt at Klubben refundere det beløb der svarer til rabatpris, uagtet hvor 
meget medlemmet selv har betalt. Rabatprisen skrives ind i  alle retningslinjer og 
samarbejdsaftaler, samt på hjemmesiden ved siden af km-takst, sammen med et link til 
Storebælt. Endvidere informeres alle udvalg. 
 
12. Avlsbeskrivelses arrangement 

Der blev drøftet hvor mange af de tilmeldte hunde der bliver godkendt til Klubbens 
avlsbeskrivelsesarrangement. Det virker pt. til at være størstedelen hvis ikke alle tilmeldte. 
Werner og ASU undersøger det nærmere og vender tilbage til bestyrelsen. 
Bestyrelsen talte også om hvordan ASU bedre informerer den almene familiehunds ejere og 
oplyser  dem hvad det kræver, at få sin hund avlsgodkendt og om væsentlige fejl i forhold til 
racestandarden .  
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Der blev forslået at ASU sender information og racestandarden ud ifm. tilmelding til fremtidige 
avlsbeskrivelsesarrangementer. Werner har til opgave at informere ASU, som kan  arbejde 
videre med  forslaget. 
 
13. Hasmark 

Der blev stillet spørgsmål til om medlemmer, som ikke bor på Hasmark Camping kan få lov at 
køre ind på campingpladsen og dermed udstillingsområdet. UU kontakter Hasmark, for at 
undersøger det nærmere, og vender tilbage til bestyrelsen. 
 
14. Eventuelt 

DKK jubilæumsreception den 19/8-2022: 
Der blev talt om hvem, der deltager fra bestyrelsen og om hvilken gave Klubben køber.  
 
15. Næste møde 

Online møde – torsdag den 7/7-2022 kl. 19.00 


