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Samarbejdsaftale mellem Dansk Berner Sennen Klub og  
redaktøren for Årsbladet 
 
Hermed indgås aftale mellem Dansk Berner Sennen Klubs (DBSK) og redaktøren for DBSKs 
Årsblad.  
 
Indsamling af materialet: 
Redaktøren modtager al materiale til Årsbladet og sørger for at sammensætte dette således, at 
det kan afleveres til et trykkeri.  
 
Indhold: 

Årsbladet indeholder begivenheder som er sket i årets løb, herunder: 
 forord fra formaden for bestyrelsen 
 statistikker over antal hvalpe, kuld, HD, AD, mv. fra ASU 
 AKTs hilsen til hundene på LP og Rally hitlister 
 statistikker over antal kuld og omplaceringshunde fra Hvalpeformidler 

 
Derudover opfordres medlemmerne til at indsende billeder og tekst af deres: 

 nye udstillings-, LP og Rally champions (max 1 side pr hund)  

 hunde på udstillings-, LP og Rally hitlister (max ½ side pr hund)  

 kuld og hvalpe født i året (max 1 side pr kuld / hvalp)  

 hunde de har sagt farvel til i året (max 1 side pr hund)  

 jule/nytårshilsener fra kenneler og opdrætter (pris: 100 kr. for en halv side)  
 
Årsbladet laves i samarbejde med redaktør for Berner Bladet.  
 
Korrektur: 
Bestyrelsen, skal have mulighed for at læse korrektur på hele Årsbladet inden det sendes til 
trykning. Der bør være minimum syv dage til korrekturlæsning.  
 
DBSKs ejendom: 
Følgende opbevares hos redaktøren, men er DBSKs ejendom og afleveres ved redaktørskifte: 

1. Det af redaktøren udformede trykgrundlag for det sidste Årsbladet. 
2. Indsendte billeder og andet materiale, som endnu ikke er benyttet i Årsbladet. 

 
Økonomi: 
Direkte udgifter dækkes mod bilag. Større udgifter og investeringer skal godkendes af 
bestyrelsen. Udlæg dækkes mod bilag. Kørselsgodtgørelse kan udbetales statens lave takst 
og/eller udgifter til bro, tog el.lign. dækkes efter aftale og mod bilag. Godtgørelse for udgifter til 
bro følger broens rabatpriser, dvs. som prisen er ved betaling med Brobizz eller 
nummerpladebetaling, BroPas-aftale el.lign.1. 
 
 
 
 
                                           
1 se: http://berner-sennen.dk/klubben/retningslinjer-og-samarbejdsaftaler/  

http://berner-sennen.dk/klubben/retningslinjer-og-samarbejdsaftaler/
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Opsigelse af aftale: 
Denne aftale kan opsiges skriftligt af begge parter seks måneders varsle. Ved redaktørens ophør 
afleveres det materiale, der er klubbens ejendom indenfor 14 dage. 
 
 
 
Redaktør på Årsbladet 
 
 
 
  
_______________________________  
 
_______________ den   /   - 2022 
 
Rachelle van der Pool 

For Dansk Berner Sennen Klub 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
_______________ den   /   - 2022 
 
Formand

 Anna Andreassen
 
 
 
 


