
Bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub

Referat:

Dato: 16/10 – 2022
Tidspunkt: 13.00 – 17.30
Sted: Online
Tilstede: Anna, Erling, Irma, Lars, Mette, Per, Miriam, 
Afbud fra: Werner

Bestyrelsen havde besluttet at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde ma1 lrettet de større 
medlemshenvendelser. Sa1  bestyrelsen kunne ga1  i dybden med hvert emne og fa1  svaret de 
medlemmerne. 

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt

2. Medlemshenvendelse vedr. lån af hundeweb login til rally arrangement
Bestyrelsen finder, at dette arrangement falder ind under AKTs forma1 l, og opfordrer AKT til at
arbejde med arrangementet, sa1  det bliver et ASU arrangement og ikke et privat arrangement. 
Endvidere besluttede bestyrelsen pa1  sidste møde, at begrænse adgang til hundeweb og derfor 
afsla1  denne henvendelse da der vurderes at klubben bliver nødt til at adskille private 
arrangementer med klubbens arrangementer.
Bestyrelsen har svaret medlemmet.

3. Medlemshenvendelse vedr. protest på Klubudstillingen i Slagelse og opfølgning
Bestyrelsen drøftede henvendelsen, samme har UU. Protesten omhandler dels en hund og dels
UUs briefing af dommer.
Klubben har søgt vejledning ift. protesten, hvilket DKK har svaret pa1 . Bestyrelsen har svaret 
medlemmet under mødet. UU vil svare samme dag at protesten er afvist. Derudover blev alt 
vedr. protest og efterfølgende opfølgende mail sendt videre til DKK. Dette blev gjort under 
mødet. Bestyrelsen afventer svar fra DKK og sender svaret videre til medlemmet sa1  snart 
dette er modtaget. 

4. Medlemshenvendelse vedr. parring af hunde
Bestyrelsen har drøftet henvendelsen og svaret medlemmet

5. Hitlistefejring 2023
Budgettet for hitlistefejring 2023 blev gennemga1et. Bestyrelsen drøftede hvilken hitlistegave 
der skulle arbejdes videre med og købes ind. Kasseren kontakter firmaet bag for at høre om 
det er muligt at opna1  rabat.
Det blev besluttet at vandrepokalen udga1 r fremadrettet og i stedet fa1 r a1 rets hund en gave de 
kan fa1  med hjem.
Der blev ogsa1  besluttet hvor mange rosetter der skal indkøbes. Det blev forsla1et at droppe de 
farvede rosetter til fordel for en ensfarvet model da dette vil gøre arrangementet en del 
billigere. Bestyrelsen besluttede, at arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne yderligere. 
UU kontakter firmaet der fremstiller vores nuværende rosetter vedrørende rabat. 

6. Frederiks klubudstilling
Alt er pa1  plads i forhold til afhentning af dommer, men der mangler løsning pa1  overnatning og 
forplejning til den ene dommer. UU undersøger mulige løsninger.
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7. Udvalg
AKT
Rasmus blev budt velkommen som nyt medlem af AKT.

8. Eventuelt
- Inspirationsdage afholdt af Dansk Kennel Klub
Sekretæren deltager i DKKs inspirationsdage d. 22 og 23 oktober 2022.
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