
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen klub d. 11.januar 2014 kl. 9.45 hos Jeanette 

Tilstede: Kurt Thomsen, Bent Jacobsen, Jeanette Michelsen, Karin Nielsen, Lise Kjær, Rikke Mollerup, Frank 

Andersen og Dorte Paludan. 

 

Pkt.1 godkendelse af referat postliste m.m. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

De to spørgsmål til postlisten blev besvaret. 

Der er formandsmøde i DKK d. 1. marts, Bent deltager. Kurt sørger for 

tilmelding. 

 

Pkt.2 Regnskab og budget 2014 

Regnskabet ser rigtig pænt ud, der er en række pæne besparelser og 

kontingent/udstillings indtægterne er faldet men ikke helt så meget som 

forventet. Der mangler lidt små regninger endnu, men det bliver et regnskab med 

overskud. Der bliver foretaget nogle afskrivninger. 

Der er i 2013, 95 medlemskaber der ikke har betalt deres kontingent, men bare er 

stoppet som medlem uden at give besked. Det giver et fald i medlemstallet og det 

er svært at opveje når der også er fald i antallet af fødte hvalpe. 

 

Vi besluttede at arbejde videre med overvejelsen om at hjemtage 

medlemsadministrationen fra DKK. Det er i givet fald en længere proces. 

 

Vi arbejdede på budgettet og fik lavet 1. udkast. Dette pudses af og gøres 

færdig til næste møde, så det er klart til at sende ud med 

generalforsamlingsmaterialet. 

 

Pkt. 3 Generalforsamling, opstillinger m.m. 

Forslag til fra bestyrelsen? 

Bestyrelsen har ingen forslag, de ønsker fremsat på generalforsamlingen. 

Kontingent foreslås uændret. 

Der er foreløbig ingen opstillinger, men fristen er også først 22.februar. 

Dorte spørger Jens Jacob om han vil være referent. 

 

Dorte skriver til udvalg m.m. og spørger hvem der ønsker at fortsætte. 

 

 

Pkt.4 LP-Rally- hitlister- træningspladser Hvad med Otterup, hvem er 

Ansvarlig. Hitlistepriser 2014 Aktivitetsudvalget møde træningspladserne. 

Styringsgrupperne er inviteret til møde d.1 februar i Middelfart. 

Der vil der blive nedsat et nyt aktivitetsudvalg. 

Der vil således blive gennemført både LP og Rally prøver i Otterup. 

Der er så heller ingen tvivl om at vi fortsætter med hitliste og præmier. 

Lene Hadbjerg kan desværre ikke deltage, men vil lave noget materiale klar til 

mødet. 

Bent, Kurt, Frank, Lise deltager med en eller flere kasketter. 

 

Vi sætter penge af i budgettet til at vi kan dække vores DKK uddannede 

instruktørs kørsel til det store seminar DKK afholder senere i år. Dette bliver 

med gratis deltagelse. Vi vil så bruge de instruktører til at informere vores 

øvrige trænere. 

 

Pkt.5 

Udstillingsudvalget 

 



Der er intet nyt. På trods af et faldende antal tilmeldinger, har udvalget 

fundet så store besparelser, uden at det er gået ud over kvaliteten, at der er 

overskud på udstillingerne i år også. 

Godt gået. 

Dommerlisten for 2015 kommer ud til orientering/kommentar snart. 

 

Pk.,6     Avls og sundhedsudvalget 

Møde og fremtiden med KU sund 

Avlsbeskrivelsesarrangement 

Ændringer af kommissorium og arbejdsopgaver se videresendt mail fra Connie 

Beck 

 

Dorte skriver til KU-sund og beder om et møde, hvor Karin og Bent bliver 

præsenteret og får overdraget den videre kontakt. 

Anne Marie Christensen er ved at finde ud af hvordan de opsamlede blodprøver 

kommer til Frankrig, så det er i gode hænder. 

 

Karin har sådan set avlsbeskrivelsesarrangementet på plads, men det er svært at 

få plads i de tre ønskede dommeres kalendere samtidig. Karin kæmper videre med 

at finde datoen. Så snart den kendes kommer der info ud. 

 

Connie og Joan er på valg i år. 

 

Vi udsatte drøftelsen af kommissorium/retningsliner for udvalget til den nye 

bestyrelse skal alle retningslinerne igennem efter generalforsamlingen. 

Dorte orientere Connie om dette. 

 

Pkt.7 

IT og blad udvalg 

Hjemmeside 

Opsætning af bladet 

Ny redaktør 

Trykning 

 

Kurt præsenterede en opfriskning af vores hjemmeside, som bare fik alle til at 

vende tommelfingrene op i glæde. Så forvendt noget godt. 

Kurt har møde mandag, så har I input, skal der handles i løbet af søndagen. 

Vi gennemgik den statistik, som Kurt har lavet, over besøgene på de forskellige 

sider på hjemmesiden. Der er store udsving. Kurt ser på om statistikken kan 

laves for et helt år, der tager højde for sæsonudsving. 

 

Bestyrelsen vil fortsat se på om der skal laves medlemslogin. Det er 

administrativt meget tidskrævende og står måske ikke helt mål med effekten. 

Derfor vil bestyrelsen også se på om der er info som for eftertidende kun skal 

komme i Berner Blad. 

 

Bladet. 

Lise tager kontakt til et medlem og høre om hun vil være redaktør af bladet. 

Karin skriver og efterlyser aktive på facebook. 

Tine kloster spørges også af Lise. 

 

Pkt.8 

Kommende opgaver og arrangementer 

 

Der var kun generalforsamling og mødet 1.feb. Det er der styr på. 

 

Pkt.9 

Box it og opbevaring af klubbens arvegods/ arkiver 

 



Kurt/ Bent undersøger hvor stort et rum vi skal have, når det også skal være 

arkiv for alt det materiale, der befinder sig hos Kurt, Jeanette og Dorte. 

Lejen er budgetteret for 2014. 

 

Pkt. 10  Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. Vi havde fået taget resten under vi øvrige punkter. 


