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Kom og vær med til at præge din klub.
Vi glæder os til at se dig.

Dansk Berner Sennen Klub



DAGSORDEN for GENERALFORSAMLING

Som annonceret i Berner Bladet, og på klubbens hjemmeside, afholdes den årlige generalforsamling 
som ovenfor anført. Der vil blive serveret lidt at drikke og spise.

Alle medlemmer af DBSK kan deltage. Stemmeberettigede er medlemmer, der var medlem pr. 
31.12.2022 og ikke er i kontingentrestance.

Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning forelægges til godkendelse (bilag A)
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger (bilag B – D)
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt meddelelse af ansvarsfrihed 
 (bilag E)
7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent (bilag F)
8. Behandling af indkomne forslag (bilag G)
9. Offentliggørelse af resultatet af valget til bestyrelsen og Avls- og 
 Sundhedsudvalg (bilag H – I)
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Til generalforsamlingen kan der ved indgangen, i henhold til vedtægternes § 4 stk. 5, forlanges fore-
visning af kvittering for rettidigt indbetalt kontingent.

Husk at tilmelde jer på klubbens hjemmeside.
Tilmeldingen er ikke bindene, men kun af hensyn til forplejning
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Bilag A. Bestyrelsens beretning
Klubben har, i 2022, afholdt 10 klubudstillinger, fællesmøder, et avlsgodkendelsesarrangement, LP, Rally- og 
vognkørselskonkurrencer, og der har været mange aktiviteter på træningspladserne.

Der er et godt og et tæt samarbejde mellem udvalgene og bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt en fællesdag i 
maj 2022 med alle udvalgene, Hvalpeformidler, webmaster, redaktør for Berner Bladet og bogholder. Fælles-
dagen blev afholdt i Fredericia. Formålet med dagen var, en yderligere styrkelse af samhørighedsfølelsen og 
samarbejdet. Hører hvilke udfordringer de forskellige udvalg har, samt planlæge kommende aktiviteter. 

Bestyrelsen har også holdt et fællesmøde med træningspladserne i januar 2023. Formålet med mødet var, at 
høre hvordan det går på træningspladserne og hvad træningspladserne har brug for fra Klubben.

Klubbens hvalpeformidler har i 2022 skiftet navn til Hvalpe og omplaceringsformidler, da der i stigende grad 
er behov for at hjælpe Bernere ud i nye kærlige hjem. Jeg vil gerne takke Britta, for hendes store arbejde med 
hvalpeformidlingen og omplaceringshundene.

Klubben har igen i år udgivet fire Bernerblade, og forsætter med at udgive Bernerblade i 2023 efter samme 
skabelon. Jeg vil gerne takke Monica, for hendes store arbejde med Berner Bladet, hjemmesiden og medlems-
administrationen. 

Igen i år udgiver Klubben et Årsblad. Jeg vil gerne takke Rachelle, for hendes store arbejde med Årsbladet. 

Klubben har igen i år deltaget i DKKs Inspirationsdage og Hund i Fokus på Vilhelmsborg.

Bestyrelsen har haft fokus på økonomi, samarbejde, tiltrække flere medlemmer, medlemsmøder og arran-
gementer, samt Berner Bladet. Jeg vil gerne takke Klubbens bogholder, Else-Marie, for hendes store arbejde 
med regnskabet.

Klubbens medlemstal er pt faldene. Pr den 3/3-2023 har klubben 468 medlemmer, hvilket dels skyldes en 
ændring i DKKs medlemssystem og dels, at der er flere, der melder sig ud end der melder sig ind i Klubben. 
De udmeldte medlemmer angiver hovedsageligt, at årsagen til udmelding er, at de har mistet deres Berner og 
ikke skal have flere Bernere. 

For at øge antal medlemmer, har bestyrelsen vurderet, at der skal sættes ind på to områder:
1) Nuværende Berner-ejere, som ikke er medlem af Klubben. 
2) Kommende Berner-ejere. 

Sluttelig vil jeg takke alle tillidsvalgte og jer der gør et stort stykke arbejde helt frivilligt. Uden alle jer kunne 
klubben hverken eksistere eller kunne afholde arrangementer. Klubben og alle dens medlemmer afhænger 
af alle jer, der gør noget for alle os andre – frivilligt og ulønnet. Derfor vil jeg opfordre alle til at sætte pris på 
alle dem og anerkende deres indsats for klubben og for alle jer. 

Med venlig hilsen

Anna Andreassen
Formand i Dansk Berner Sennen Klub
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Bilag B. Aktivitetsudvalgets beretning

Møder: Aktivitetsudvalget (herefter AKT) har afholdt 2 møder, begge over Teams, resten er organise-
ret løbende via opringninger og hvor vi ellers er mødtes til div. hundearrangementer.

Hvem består AKT af: Majbrit Maagaard takkede af for posten i AKT i Juli mdr. Majbrit bar en stor del 
af arbejdet med at få Vognkørslen startet op og vi har alle nydt stor gavn af hendes gode evner med 
hundene, når AKT har været på Vognkørselsturne rundt om i landet. Vi takker for din indsats i ud-
valget Majbrit.

Joan Kjeldsen og Joanna Gram er fortsat i udvalget og er blevet fornyet med Bestyrelsesmedlem Irma 
Jensen og så er Rasmus Ørum Bruus tiltrådt AKT udvalget i November.

Heidie Hemmingsen har hjulpet til med at fører Hitlisterne for Rally og LP i nogle år, men har valgt 
at afleverer opgaven retur til AKT igen efter Hasmark 2022. Tak for hjælpen Heidie.

Dette bevirker så at resultater igen skal sendes ind til AKT.dbsk@gmail.com når man har opnået et 
bestået resultat, der ønskes på hitlisten.

Hasmark 2022: Blev afviklet fint og indeholdt foruden Rally og LP også 2 Vognkørselsklasser.
Resultater fra Hasmark 2021:

Rally Lørdag under dommer Majken Egekvist
Begynder: 8 deltagere hvoraf 5 bestod 
Øvet: 3 deltagere hvoraf 2 bestod

Vognkørsel Lørdag under Svensk dommer Ing-Marie Jonsson
Arbejdsprøve Begynder: 6 deltagere, 5 gennemførte prøven men bestod ikke med nok point til ”op-
rykning” – men nu var det også uofficielle Vognkørselsprøver, og helt nyt for de fleste, så det var flot 
at så mange gennemførte og alle med glade og stolte hunde. Dejligt at se. Og så fik vi en Demo af 
dommeren med hendes egen hund, så vi kunne se hvad vi skal arbejde videre frem imod.

LP Søndag under dommer Marianne Jensen.
2 i LPI: Begge bestod med 1. præmie og opnåede derved deres LP1 titel.
3 i LPII: Ingen bestod med præmiering, men alle gennemførte prøven.
3 i LPIII: 1 bestået med 3. præmie

Budgettet for LP, Rally og Vognkørslen på Hasmark 2022 endte i -2701kr. Primært pga. færre tilmeld-
te end tidligere år.

Hasmark 2023 er stort set også planlagt allerede. 
Dommer til LP bliver Palle Bergsø og dommer til Rally er formentlig fundet inden GF afholdes.
Vognkørslen dømmes af AKT.

Rosetterne er indkøbt, og igen flettes der rundt med rest rosetter, så der er til 2023 kun indkøbt 7 hele 
rosetter, samt resterende nye tekstbånd.
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Bilag B. Aktivitetsudvalgets beretning

Hund I Fokus på Wilhelmsborg havde et par håndfulde bernere den store fornøjelse at deltage i. Vi 
fik vist berneren frem både med vogn, som deltager i DKK´s Danmarksmesterskaber for både Rally 
og LP samt som deltagere i det udfordrende terræn-løb K9Biathlon. Dagen var en stor succes så mon 
ikke der mødes nogle bernere til Hund I Fokus 2023 også.

Hitlisteuddelingen for 2022 afvikles samlet med UU som sidste år, i år på klubbens første udstilling i 
Januar 2023

Så vi er en lille håndfuld, der er startet op med træningen, så vi kan vise vores races store alsidighed i 
et ca. 30min. show.
Vi glæder os og I skulle ligge vejen forbi. Vi melder tidspunktet ud, når vi får tildelt den af DKK.

Vognkørsels Tour 2022 blev gennemføres på 3 destinationer: På BS Lydigheds træningsplads i Balle-
rup lørdag d. 30/4 og dagen efter d. 1/5 i Gelsted på Fyn og lørdag d. 11/6 på Bernersennen trænings-
pladsen i Aalborg. Som i 2019 da touren kørte sidste gang, blev disse 3 dage også en stor succes. Alle 
steder endte vi ud med nye hunde, der stolt trak vogn/begyndervogn med logrende haler.

Vognkørsels Touren 2023
Er under planlægning? Der bliver tilmelding via hjemmesiden. Prisen er 200kr./ekvipage

Nye medlemmer. AKT har stadig plads til flere medlemmer, der som os har lyst til at hygge jer sam-
men med jeres hunde, træne, planlægge spændende, lærerige og sjove indholdsrige dage til gavn for 
vores hunde og os selv. Ideer kan nemt blive til virkelighed i AKT udvalget, men det, udvalget mang-
ler mest, er hænder til at udfører ideerne.

Så hop endelig ombord og vær med til at bestemme, hvad vi skal tilbyde DBSKs medlemmer de kom-
mende år.

F.eks. mangler vi stadig en i udvalget, der er god til at få skrevet løbende Facebook opslag, så denne 
post leder vi efter en der kunne have lyst til at hjælpe med.

Kære medlemmer, kom med i AKT, hvis du bare har lidt tid, du kan undvære og vil bruge på, at 
forbedre din klubs Aktivitetsudvalg. Send din mail til AKT.dbsk@gmail.com eller til formand.dbsk@
gmail.com
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Starten af året var stadig præget at tilbageholdenhed pga. Covid 19; men vi fik afviklet en fin Avlsbe-
skrivelse i Middelfart. Vi så igen en stor hjælpsomhed fra bestyrelsesmedlemmer og menige medlem-
mer. Tak for det. 

I september deltog Birgitte Damsgaard i symposiet og IWG-mødet i England, og man kan læse om 
begivenheden og nye resultater for forskningen indenfor vores race i Birgittes referater i Bernerbladet. 

Vi forsøger at finde spændende og relevante artikler til bladet. Nogle gange må vi have oversat, og 
ellers ligger der lidt at et detektivarbejde i at finde ud af, hvor man skal søge om tilladelse til at bringe 
artiklen. Men har nogen noget, vil vi gerne se på det. 

Birgitte Damsgaard har haft et møde med Bettina Børresen og Maja Louise Arendt på KUlife. Vi ville 
gerne have vore biopsier behandlet der; men prisen ville blive flere gange højere end den, vi har i 
Giessen, Tyskland, i dag. De har stadig nogle af vore indsamlede penge stående, hvis vi har en lidel-
se, der kunne være interessant som speciale for en studerende, fortalte de. Så det kan vi jo alle tænke 
over. 

Vi har forsøgt at få holdt et foredrag om fertilitet, tomme tæver og kejsersnit. Det sidste har DKK 
bedt os om at tænke over, da 48 % af fødslerne endte med et kejsersnit. Vi var nok for sent ude, for 
der var for få tilmeldinger. Dyrlæger er dyre i vore dage, så der skal være en del deltagere, for at fore-
draget løber rundt. Men vi giver ikke op! Vi prøver igen med længere varsel. 

Vi har oplevet en lidt lunken interesse på sidste avlsseminar, så nu vil vi prøve med noget nyt: works-
hops. Også mentorordningen vil vi gerne have gang i. Men det bedste brændstof for os er jeres enga-
gement, kære medlemmer! 

Inge Bibby.

Bilag C. Avls- og Sundhedsudvalget beretning
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Endnu et år er gået og det der sidste år var et nyt udstillingsudvalg, er blevet en masse erfaring rigere. 
Udstillingsåret 2022 har været en travl sæson for udvalget, som igen i år er bestående af formand Ra-
chelle van der Poel, sekretær Miriam Johanna Schoones og bestyrelsens repræsentant i udvalget Lars 
Bibby. 

I januar måned blottede Covid-19 igen sine tænder og rykkede januar-udstillingen til marts i stedet 
for. Det viste sig heldigvis at være sidste gang for dette år, at et virus spændte ben for vores planer, 
hvilket vi har været meget glade for. Endelig kunne vi afholde årets første udstillinger i Årslev haller-
ne i marts og alt gik som smurt. Eller næsten i hvert fald, da en af dommerne pludseligt stod uden 
vejvisning aftenen før årets først udstilling og ikke kunne finde frem til sit hotel, men alt faldt dog 
heldigvis på plads i sidste ende, og vi kunne skyde året godt i gang med en hyggelig udstillingsweek-
end. I april måned afholdte vi to udstillinger, først en udstilling i Slagelse efterfulgt af en udstilling i 
Erritsø med racespecialisten Regula Bürgi fra Schweiz, som dagen efter udstillingen holdt et foredrag 
om Berner Sennens racestandard organiseret af ASU. Efter en længere sommerpause uden DBSK-ud-
stillinger vendte vi tilbage til Hasmark Strand Camping sidst i august måned til en hyggelig udstil-
lingsweekend. Vi afholdte også klubudstillinger i Slagelse i september, to dages udstilling i Frederiks, 
og vi sluttede året af i Strib til vores juleudstilling. 

Vi vil gerne takke alle udstillere for nogle hyggelige udstillinger. Tak til alle jer som igennem året har 
hjulpet udvalget med opbygning og oprydning på udstillingerne. 

Vi vil også gerne sige tak for de ris og ros som I kommer med. Det hjælper os med at gøre udstillin-
gerne så gode som mulige for alle. 

Regnskabet for de afholdte udstillinger i 2022 findes i GF-Materialet. 

I 2022 blev i alt 10 udstillinger afholdt af DBSK. Tilmeldingstallene ses i tabellen: 

Bilag D. Udstillingsudvalgets beretning 
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Tillykke til alle 2022’s nye Dansk Champions, Klub Junior Champions, Klub Champion og Klub Ve-
teran Champions. 

Bilag D. Udstillingsudvalgets beretning 

Dansk Champion 2022 Klub Junior Champion 2022 
Aslaug’s Sixten Sparre Babs Joska V.H. Opperstok 
Brilliant H’Award Amzina Euforija Bernerfryd’s Cumulus Nimbus 
Berner Helbo’s Bertha Harthin’s Z 
Teddy Bear Vom Hollandhof Klub Veteran Champion 2022 
Klub Champion 2022 Lady Xiera’s Pepsi 
Harthin’s Xenia Amazing Tiklo’s Crush On You 
Prima-Sennen’s Eliza of Duchess Berner-Emmas Inci Renanya 

 
Et ønske fra UU
Til sidst har vi et ønske som vi håber, I alle vil tage til jer. Ligegyldigt hvor man befinder sig i det 
danske samfund, om det er på jobbet, i skolen eller i foreningslivet, sættes der stort fokus på trivsel 
og respekt for hinanden. Man er sammen om at skabe et godt miljø hvor alle føler sig velkommen, 
hvor alle føler sig tryg og har lyst til at være. De seneste år har vi haft fokus på at være åben for nye 
udstillere og sørge for, at dem som ikke har prøvet at være på udstilling før, kommer godt igennem 
deres første oplevelser i og omkring udstillingsringen. Dette har I alle sammen været fantastiske til 
og vi vil gerne takke jer for jeres varme velkomst til de nye udstillere. Det er dog også vigtigt at huske 
dem som har været med i årevis. Det er selvfølgelig tilladt at være sur eller ked af en bedømmelse 
man har fået, eller den måde hundene bedømmes i ringen på dagen, men husk, at der også er nogen 
på den anden side af udstillingsringen, dommerbordet, computerskærmen og udstillingslinen. Især 
den anden ende af udstillingslinen må vi ikke glemme. Vi deltager alle i udstillingerne, fordi vi elsker 
vores hunde og denne fantastiske race. Vi håber, at I alle sammen vil være med til at skabe nogle gode 
og hyggelige udstillinger igen i 2023. 

I skrivende stund har vi skudt udstillingsåret 2023 i gang, og vi har afholdt januarudstillingerne i 
Tommerup. Vi ser frem mod et år, hvor vi kan byde nye dommer velkommen og hvor vi især ser frem 
til at være værterne for European Dog Show specialen i maj-måneden. 

Udstillingsudvalget i DBSK, 
Rachelle van der Poel, Miriam Johanna Schoones og Lars Bibby. 
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Bilag E. Årsregnskab 2022 og budget 2023

Resultatopgørelse samt budget
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Bilag E. Årsregnskab 2022 og budget 2023
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Bilag E. Årsregnskab 2022 og budget 2023
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Kommentarer til DBSKs regnskab for 2022

INDTÆGTER:
Medlemskontingentet er faldet lidt med 5-7stk. i år 2022 med forbehold da der ved DKK skete en 
menneskelig fejl i registreringen af vores medlemmer, det blev rettet efterfølgende.

Udstillingerne og diverse aktiviteter har haft et godt år – hvor udstillingerne kommer ud med over-
skud og et meget lille underskud på aktiviteterne, hvilket der også skal være plads til.
Samlet set en stigning i indtægterne i forhold til året før og budgettet.

OMKOSTNINGER:
E-conomi er steget i årets løb og i 2023 vil det koste 4.485 kr. – selve Regnskabs systemet kan vi ikke 
undvære.

BB har fået nyt trykkeri i sidste halvår af 2022 og det kan ses på omkostningen i positiv retning men 
portoen kan vi ikke gøre så meget ved.

UDSTILLINGERNE:
Halleje – dommer og ringpersonale udgifterne er steget kraftigt, men vi skal jo være et sted om vinte-
ren og vi skal også have dommer fra andre lande, så der er ikke så meget vi kan ændre på der.

Præmiekuponer er noget mindre end de foregående år, det skyldes at de værdi-kuponer der ikke er 
indløst med udløb dato den 31-12-2022 er nedskrevet og i balancen står de udestående pr 31-12-2022 
som stadig er gyldige.

GF:
Trykning af dagsorden på kr. 16.364,73 er fordi GF materialet udgjorde ½ BB. Så udgiften til BB blev 
delt i to.

BALANCE:
Aktiver
Der er overført kr. 200.000,- fra udstillingskontoen til hovedkontoen.
Årsblad + krus + ringbind er ikke fysisk optalt.
Rosetter + værdikuponer er optalt.

Passiver
Skyldig omk. Falke 2.150,- + Medlem betalt for meget 375,- og sponsorat Ukraine.
Forudbetaling til udstillingen i Tommerup.

Else-Marie og Erling Kolding-Jacobsen

Bilag E. Årsregnskab 2022 og budget 2023
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Bilag E. Årsregnskab 2022 og budget 2023
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Bilag E. Årsregnskab 2022 og budget 2023

Regnskab for alle Klubudstillinger i DBSK i 2022
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 Bilag F. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret. 

• Familiemedlemskab  475 kr. pr år 
• Enkeltmedlemskab  375 kr. pr år

Bilag G. Indkomne forslag

Forslag 1: Forslag til vedtægtsændring i §5 i Klubbens vedtægter indsendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at der tilføjes følgende til §5 i Klubbens ved-
tægter.
 
Begrundelse:Begrundelse: med denne tilføjelse fremtidssikres korrespondancen mellem Klubben og medlemmer-
ne.
 
i §5 tilføjes stk. 4, 5 og 6:
 
Stk. 4 Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubbens med-
lemsadministrator. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage 
beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet 
straks give klubbens medlemsadministrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine 
forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til med-
lemmet. Har medlemmet ikke mulighed for at modtage elektronisk post, skal denne henvende sig 
til bestyrelsen med henblik på at få en særaftale vedr. brevpost.
 
Stk. 5 Når klubben har registreret en e-mail adresse på et medlem, er klubben berettiget til at 
have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. 
indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art elektronisk.
 
Stk. 6 Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag 
(regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på klubbens hjemmeside eller på anden tilgængelig 
elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder 
uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægter.

15



Bilag G. Indkomne forslag

Forslag 2: Forslag til vedtægtsændring i §4 stk.4 i Klubbens vedtægter indsendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at der ændres følgende i §4 stk. 4 i Klubbens 
vedtægter.
 
Begrundelse: med denne ændring tilpasses Klubbens vedtægter til nuværende praksis, som er forank-
ret i det vedtagende på Klubbens ordinære generalforsamling i 2019.
 
i §4 stk. 4 ændres:

fra: 
§ 4 Avlsarbejde

Stk. 1 Dansk Berner Sennen Klub er DKK’s sag kyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Berner 
Sennen hunden.

Stk. 2 Generalforsamlingen er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avl-
sarbejdet med klubbens race.

Stk. 3 Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Så-
danne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK, inden de iværksættes.

Stk. 4 Der vælges et avls- og sundhedsudvalg jf. avlsreglerne

til: 
Stk. 4 Der vælges et avls- og sundhedsudvalg jf. reglerne i Retningslinjen for Avls- og Sundhedsud-
valget.
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Bilag G. Indkomne forslag

Forslag 3: Forslag om, at RAS udgår af retningslinjen for Avls- og Sundhedsudvalget indsendt af 
Avls- og Sundhedsudvalget.

Avls- og Sundhedsudvalget (ASU) indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at passus om Race Avls 
Strategien (RAS) slettes i retningslinjen for ASU.

Begrundelse: ASUs tilgængelighed til oplysninger er begrænset og afhængig af medlemmernes indbe-
retninger. Disse indberetninger er yderst mangelfulde. Derfor vil statistiker give et falsk billede af den 
virkelige verden. RAS er et kæmpe arbejde, men er misvisende pga. manglede oplysninger og med-
lemmernes interesse at læse den.

Føre statistik over dødsårsager, HD- og AD-status, samt viden om levetid og parring med uden-
landske hanner, således at Race Avls Strategien (RAS) kan opdateres årligt, i første kvartal. 
Endvidere revideres RAS hvert femte på baggrund af de sidste fem års data. udgår af Retnings-
linje for Avls- og Sundhedsudvalget (ASU).

Bestyrelsen indstiller, at forslaget godkendes og at ASU i fremtiden bidrager med statistik over HD- og AD-sta-
tus, samt viden om levetid og parring mv. i Årsbladet / Berner Bladet. 
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Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en toårigperiode.

På valg er:
• Lars Bibby (modtager genvalg)
• Mette Stephanie Jensen (modtager genvalg)
• Werner Bartsch (modtager genvalg)

Derudover skal der vælges:
• to suppleanter

Da der ikke er flere kandidater end pladser i bestyrelsen, er der intet valg, dog skal der afholdes sup-
plerende valg på klubbens ordinære generalforsamling til de to suppleantposter.

Bilag H. Valg til bestyrelsen

Bilag I. Valg til Avls- og sundhedsudvalg

Der skal vælges to medlemmer til ASU.

På valg er:
• Rikke Fenger Poulsen Jeremiassen (modtager genvalg)
• Werner Bartsch (modtager genvalg)

Derudover skal der vælges:
• to suppleanter

Da der ikke er flere kandidater end pladser i Avls- og Sundhedsudvalget, er der intet valg, dog skal 
der afholdes supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling til de to suppleantposter.
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Har du ikke mulighed for at modtage elektronisk post, skal du henvende dig til bestyrelsen
med henblik på at få en særaftale vedr. brevpost.
Ellers er der 4 veje til at opdatere dine kontaktoplysninger.

1. hundeweb.dk
Har du en bruger på hundeweb.dk? Samme indgang, som når du tilmelder din hund eller dig
til udstillinger, prøver og kursus? Så log på hundeweb.dk.

Hvordan opdaterer du dine kontaktoplysninger hos DBSK.

3. Klubbens medlemsadministrator
Har du ikke en bruger på hundeweb.dk, kan du kontakte klubbens medlemsadministrator på
mail: monica.oestergaard.rasmussen@gmail.com.
Klubbens medlemsadministrator vil kunne hjælpe dig med at ændre dine kontaktoplysninger.
(Ved navne ændring er det dog DKK der skal kontaktes).
Husk, at skrive dit fulde navn og adresse, og evt. dit medlemsnummer. Hvis du er flyttet og har
brug for at få opdateret din adresse, så skriv din gamle adresse. Da det er den, du er registeret
med hos DBSK.

4. DKK
Endelig kan du kontakte DKK. Det er en fordel, hvis du både er medlem af DKK og DBSK, men
ikke har en bruger på hundeweb.dk.
DKKs ændring af dine kontaktoplysninger vil afspejle sig i både DKK og i DBSK. Husk, at have
dit medlemsnummer parat.

Her kan du se hvilken e-mail adresse du er registeret med i DKK og DBSK. Passer e-mail adressen 
ikke. Kan du selv ændre den.

Vælg”Min side” og ændre E-mail.

2. På DBSK's hjemmeside
under punktet "medlemskab" kan du elektronisk sende besked til medlemsadministratoren.


