
Referat af bestyrelsesmøde d. 10.6.2012 kl. 9.45 hos Jeanette. 

Tilstede: Kurt Thomsen, Jeanette Michelsen, Leif Mikkelsen, Rikke Mollerup, Lise Kjær og Dorte Paludan. 

Afbud fra Bent Jacobsen og Karin Nielsen der deltog i avlsudvalgsmødet samme dag. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat, postliste m.m. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Der var ingen spørgsmål til postlisten. 

Pkt. 2 Økonomi- Budget 

Forbrug i forhold til budgetterede udgifter og indtægter ser fornuftigt ud. Der skal stadig holdes godt øje 

med udgifterne. 

Vi snakkede om at tilbyde vores udenlandske medlemmer at få bladet pr. mail, alternativt må vi overveje at 

lave en kontingentstigning på de medlemmer der bor i udlandet, så porto til forsendelse af bladet dækkes 

ind. Dorte og Kurt laver brev til disse få medlemmer. 

 Indsendelse af kørselsafregninger 

For fremtiden skal alle kørsel afregninger indsendes til kassereren senest en måned efter mødets 

afholdelse, ellers får man ikke udbetalt sin kørselsgodtgørelse. 

Dorte laver info mail til alle bestyrelses og udvalgsmedlemmer. 

Pkt.3 Hvad skal der til og hvornår får vi flere mere aktive? 

Vi afholder et fælles møde med aktivitetsudvalget og prøver at få flere gode ideer, også om hvordan 

udvalgene kan virke som inspirator til træningspladser og medlemmer. Det er vigtigt at vi får en aktiv 

grobund ude på træningspladserne, da det nok er herfra de kommende udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 

skal komme. 

-   Flere fællesaktiviteter? 

-   De nye træningsformer? 

-   Sociale tilbud? 

Det var en diskussion med fremtidsperspektiver. 

Pkt. 4 Indhold i hvalpepakker, tilbud til nye Bernerejere, opdrættere.  

Der var et supergodt oplæg fra Lise om hvad vi kunne tilbyde opdrætterne de kan købe med store rabatter 

til deres hvalpekøbere. 

Efter at have gennemgået oplægget blev vi enige om at vi hurtigst muligt sætte pakke 4 og 5 i værk. 

Vi skal have fremskaffet de materialer der skal i pakkerne. 

På de øvrige pakkeforslag skal vi have beregnet udgifterne på disse. 



Tilbuddet gælder alle nye medlemmer også hvis de overtager en ældre hund, men ikke hvis de selv har haft 

hunden i længere tid. Det er opdrætter der skal købe pakker og sørge for indmeldelse i klubben. 

Til opdrættere på opdrætterlisten ville de forskellige pakker blive fremsendt portofrit. 

Vi drøftede hvalpesituationen og vil henstille til opdrætterne at de tænker sig om og evt. springer en 

løbetid over.  

Pkt. 5 Avlsregler m.m. 

 Fastlæggelse af stambogsføringskrav, lister, hvalpe m.m.. 

 Hvordan gør vi til næste generalforsamling. 

Der arbejdes på et indstik til Berner Bladet om de nye avlsregler. 

Hvis vi vælger at fremsætte et ændret forslag til næste GF, vil vi have en skriftlig godkendelse i DKK først. 

Pkt. 6 Træningspladserne og mødet d. 16.6 

Der er meget få tilmeldinger fra træningspladserne desværre. Kun stor tilslutning fra træningspladserne i 

Sydjylland. 

Der er blevet rykket et par gange. Vi holder mødet og får afklaret alle spørgsmål til samarbejdsaftaler m.m. 

Bent, Dorte og Kurt deltager. Bent har styr på forplejning. 

Pkt. 7 Nyt fra Udvalgene 

Der var ingen referater indkommet. Vi så på udstillingerne i 13 og 14 og udstillingsudvalget har absolut ok 

til at arbejde videre. 

Pkt. 8 Berner Festivalen og udstillingen i pinsen 

Udstillingen gav overskud selvom der ikke var så mange hunde tilmeldt. 

Selve festivalen giver et overskud til kræftkontoen på over 25.000 kr. rigtig flot og hele arbejdet værd. 

Næste gang skal der mere fokus på information på steder og tider samt indhold i de enkelte arrangementer 

f.eks. sandwich skilte eller lign. Lyden kunne have været bedre. Der skal der bedre appetitvækkere. 

Omkring vind og forsvind skal vi overveje om der skal laves to klasser en for top hunde og en for goltklasse 

hunde. 

Dorte laver et erfaringsopsamlingsnotat. 

Henvendelse fra Helle Sinclair 

Vi takker alle sponsorer over en kam i august nr. sammen med en reportage fra dagene. Det er beklageligt 

at alle sponsorer ikke kan blive nævnt, men få de kan stå i kataloget kræver det, at vi ved de er sponsorer 

før katalog eller lignende trykkes. 



Opfølgning og snak om den fremtidige anvendelse af kræftkontoen.  

 

-   Skal det være en sundhedskonto i stedet for? 

Dorte ser på om vi kan udarbejde et forslag, som gør at vi også kan bruge nogle af pengene på kontoen til 

andet end kræftforskning, men selvfølgelig forskning i sundhed og sygdomme hos Bernerhundene. 

Pkt. 9 Bladet,(status Rikke /Lise/Nyt til bladet )   

Godt det der kommer i næste nr.  Det giver mere liv at Rikke er blevet skrivende rapporter. 

 Køb og salg kommer i august. 

Lise, vi kunne overveje forskellige konkurrencer i bladet. Facebook (status Karin)  

Husk invitationer når der lægges begivenheder på. Ellers fint 

 

Hjemmeside (status Kurt) 

Den er ved at være på plads. Der kan dog stadig ikke lægges kritikker på. Der arbejdes på at løses dette. 

Der er muligvis stadig enkelte PDF filer der ikke kan åbnes, og vi skal have kigget på søgefunktionen, der 

ikke altid giver er rigtigt resultat.  

Pkt. 10 Eventuelt 

Bestyrelsen godkendte et svar på en medlemshenvendelse. 

 Hundens dag tivoli KBH. 

Der bliver ingen racerepræsentant i år, men alle er velkomne. 

 Indkøb af rallyskilte/ brev fra Jens Juul til træningsplads 

Vi var enige i at materialer til træningspladserne selvfølgelig skal købes hvor de er billigst, men at vi 

samtidig skal tænke os ekstra grundigt om henviser til en bestemt leverandør. 

Ellers intet under dette punkt. 

 


