
Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub

Referat:

Dato: 4/9 – 2022
Tidspunkt: 19.00 – 21.00
Sted: Online
Tilstede: Anna, Erling, Irma, Lars, Per, Mette, Miriam
Afbud: Werner

Formanden og kassereren har indkaldt til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde, fordi der
er pågået en række uhensigtsmæssigheder ifm. de sidste klubarrangementer. Formanden
har bedt bogholder Else-Marie, om at deltage i mødet.
 
Der  blev  udtrykt  en kritik  over  en række beslutninger  udvalgene  enerådigt  har  truffet.
Bestyrelsen  blev  enige  om,  at  beslutningerne  ikke  skulle  trækkes  tilbage.  Bestyrelsen
indskærpede overfor udvalgene,  at  beslutninger som ligger udenfor gældende regler  og
kutymer, skal aftales med bestyrelsen.  

Derudover,  blev  uhensigtsmæssighederne  gennemgået  og  punkter  i  retningslinjerne
vedrørende budgetter og dertilhørende udgifter i forbindelse med afholdelse af udstillinger
og arrangementer i klubben uddybet.

Formanden mindede om, at for alle arrangementer i Klubregi, gælder det, at budgetter skal
være  kassereren  i  hænde  senest  30  dage  inden  arrangementet  afholdes.  Derved  kan
kassereren  dels  fange  eventuelle  uhensigtsmæssigheder  og  dels  støtte  udvalgene  i
planlægningen af arrangementerne. 

Kassereren oplever, at budgetter ikke fremsendes i tide, hvilket medfører, at flere løsninger
bærer  præg  af  lappeløsninger,  der  som  regel  er  dyre  for  Klubben.  Kassereren  vil  i
fremtiden have skærpet fokus på, at budgetter afleveres til tiden.  

1. Honorar til personale og dommere
I enkelte tilfælde slutter DBSKs udstillinger senere end DKKs udstillinger, det blev
derfor drøftet om honoraret til personale og dommere skal sættes tilsvarende op i
forhold til det øgede timeantal.

 Det blev besluttet at personalet (dette gælder alt personale udover dommere) til et
DBSK arrangement får honorar ifølge DKK på 300 kr. for de første seks timer (eks.
10.00-16.00),  derefter  betales  60  kr.  per  påbegyndt  time  efter  kl.  16.00,  hvis
arrangementet varer længere end seks timer.

 Én gave gives som tak for hjælpen til personalet (dette gælder alt personale udover
dommere) på pålydende maks.  værdi  200 kr.  for én dag og 350 kr.  for to dage.
Denne gave gives efter endt arrangement dvs. til et to-dags arrangement uddeles
gaven først på dag to, til det personale, der har deltaget begge dage.

Da dette beløb er et maks. beløb, er det helt i orden at købe en gave på under det
maksimale beløb på tilbud eller lign. Det er dog ikke tilladt at vedlægge kontanter
ved siden af gaven for at opnå højere eller maks. beløbet. Det er heller ikke muligt
for personalet at takke nej til gaven for i stedet at få beløbet udbetalt i kontanter. 
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 Taksten  for  dommerhonorar  ved  afholdelse  af  DBSK  arrangementer  forbliver
uændret  og  de  nuværende  takster  ifølge  klubbens  retningslinje  for
dommerforplejning bibeholdes.

Danske  dommere  får  570  kr.  i  honorar  for  én  dag  og  980  kr.  for  et  to-dages
arrangement. Udenlandske dommere får 120 euro i honorar for én dag og 170 euro
for et to-dags arrangement.

 Én gave gives som tak for hjælpen til dommere på pålydende maks. værdi 350 kr.
per  arrangement.  Denne  gave  gives  efter  endt  arrangement  dvs.  til  en  to-dags
arrangement uddeles gaven først på dag to, til de dommere, der har deltaget begge
dage.

Da dette beløb er et maks. beløb er det helt i orden at købe en gave på under det
pålydende beløb, ved tilbud eller lign. Det er dog ikke tilladt at vedlægge kontanter
ved siden af gaven for at opnå højere eller maks. beløb. Det er heller ikke muligt for
dommeren at takke nej til gaven for i stedet at få beløbet udbetalt i kontanter. 

2. Sponsorater af dommere og arrangementer
Medlemmer og/eller arrangører kan støtte et bestemt arrangement, men ikke gaver
til én bestemt dommer.

Det  er  ikke muligt  at  sponsorere en dommer så honorar eller  gavens pålydende
værdi hæves, dog er medlemmer meget velkommen til at sponsorere et arrangement
såsom en udstilling, LP, Rally, foredrag mm. 

3. Transport på budgetterne
 Der  skal  fremover  tilføjes  en  bemærkning  på  budgetterne,  at  kørsel  i  km

udregnes ifølge Krak,  Google Maps eller lign.,  så der ikke kan opstå tvivl om
rutens længde. Der skal være plads til at køre forkert, vejarbejde mm., men ikke
store afvigelser fra ruten. 

 Alle  udvalg  opfordres  til  at  tjekke  op på transportudgifter  til  personale  inkl.
dommere til fremtidige DBSK arrangementer. Især transporten af udenlandske
dommere, herunder på: hvornår dommere lander i Danmark, hvornår de har en
retur rejse, togbilletter, antal overnatninger, mm. 

 Alle udvalg opfordres til  at tjekke op på, om personale inkl. dommere har en
Brobizz, da det har en stor betydning for kørselsgodtgørelsens størrelse.

 Ringpersonale  skal  forsøges  at  findes  i  lokalområdet  af  hensyn  til
kørselsgodtgørelsens størrelse.

4. Budgetter 
Budgetter skal være kassereren i hænde senest 30 dage inden arrangementet kan
afholdes.
Budgetter skal være realistiske og have alle poster med.
Kassereren hjælper gerne med udarbejdelsen af budgetter.

Bestyrelsen bad Rachelle om, at deltage i de næste tre punkter, så hele UU var tilstede.

5. Klubudstilling på Bornholm 2023
Klubbens  bogholder  har  beregnet,  at  udstillingen  vil  give  et  overskud  ved  36
tilmeldte  hunde.  Næstformanden  og  formanden  vil  gerne  påtage  sig  at  afvikle
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udstillingen, uden modtage kørselsgodtgørelse, da de begge regner med at være på
Bornholm.  Det  blev  aftalt,  at  UU  kigger  på  dommerlisten  for  Bornholm,  for  at
undersøge om Klubben kan dele en dommer med DKK. UU vender tilbage med svar.

6. Klubudstillingen i januar 2023
Bestyrelsen  godkendte  udstillingskalenderen  for  2023  den  7.  maj  2022,  derfor
undrer det bestyrelsen, at lokaliteten og dommerne er ændret og offentliggjort på
hjemmesiden uden, at bestyrelsen er informeret om denne ændring. 

UU kunne oplyse, at den oprindelig planlagte lokalitet var udlejet til anden side, og
at UU vil gemme de oprindeligt inviterede dommere til en anden lejlighed. 

Der  blev  udtrykt  en  undren  over  den  manglende  information,  især  fordi,
Klubudstillingen  i  januar  er  en  stor  udstilling  med  mange  tilmeldte  hunde  og
hitlistefejring. 

7. Klubudstillingen i Frederiks 2022
Bestyrelsen  har  brug  for  at  høre  status  på  udfordringen  med  forplejning  til
dommere og ringpersonale, da cafeteriet i hallen i Frederiks er lukket.

UU har bedt om hjælp fra et medlem, der bor i lokalområdet, til at undersøge hvilke
muligheder, der er for at bestille forplejning i lokalområdet. 
   
Bestyrelsen  anderkendte  UU  for  at  søge  hjælp  fra  medlemmer  i  lokalområdet.
Samtidigt  blev  UU  erindret  om,  at  det  er  udvalgets  ansvar,  at  der  er  bestilt
forplejning til dommere, ringpersonale og hjælpere.  

8. Diverse:
 OK sponsoraftale

Klubben har søgt OK om få en sponsoraftale,  hvilket betyder,  at  medlemmer og
andre kan donere et beløb til Klubben hver gang de tanker benzin eller diesel hos
OK, køber strøm hos OK eller har et mobil abonnement hos OK.

Kassereren tager kontakt til OK for at få de sidste ting på plads.
Formanden vil sammen med webmaster lægge information om aftalen på Klubbens
hjemmeside og Facebookside, og senere i Berner Bladet. 

 Sundhedskonto
Status  på  ASUs  artikel  til  Berner  Bladet  om  Sundhedskonto  blev  efterlyst.
Formanden kontakter ASU.

 Hasmark 
Bestyrelsen  talte  om  fordele  og  ulemper  ved  at  afholde  Klubbens  store
sommerarrangement på Hasmark Strandcamping. UU undersøger om, der er andre
campingpladser, som er egnede og indstiller til bestyrelen om at træffe en afgørelse.
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