
Referat bestyrelsesmøde d. 11.3.2012 kl. 9.45 hos Jeanette 

 

Fraværende: Christian Niss og Dorte Paludan (syg). 

 

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat, tjekliste og postliste: 

 referatet venter vi med til næste gang, da Dorte er syg. Intet til tjek- og postliste. 

  

Pkt.2 Generalforsamling 2012 

Opstillinger: 

ingen udover bestyrelsen. Hvad gør vi fremover?   

Vi kunne foreslå følgende til vedtægterne: 

I tilfælde af forfald eller manglende kandidater kan bestyrelsen supplere sig selv 

indtil næstfølgende generalforsamlinger. 

Forslag, vedtægtsændringer: 

gennemgås. 

 

Forslag fra Aslaug: bestyrelsen foreslår at vi bibeholder den nuværende aldersgrænse. 

 

Regnskab, budget og kontingent: 

Jeanette undersøger hvordan og hvorledes vi gør med afskrivninger og gamle skyldige 

omkostninger, beholdning af præmier m.m. Kurt kontakter Bent m.h.p. beholdning. 

Budgettet blev gennemgået for evt. justeringer. Hitlistepræmier sættes særskilt på 

budgettet. Kontingentet foreslår vi at holde i ro. 

 

 

Beretninger: 

smårettelser til bestyrelsens beretning. Øvrige beretninger er udvalgenes. 

 

 

 Gaver: 

 blomst til Connie. Leif gør dette.  

 Arno: kurv med blomster + vin, Leif sørger også for dette. 

 Lillian (ca. 150 kr.) Karin kigger på dette. 

 Alice: Lone og Kurt sørger for dette. 

 Ingen nål dette år. 

 Stemmetællere: Dorthe Dahl, Ib Frost ? Karin spørger Ib. 



 Praktik bespisning: 

 sandwich og frugt, kaffe og kage serveres. Øl og vand kan købes. Bent bestiller til 50. Dorte  

 skal lige sende kontaktinformationer til hallen til Bent. 

 Trykning og udsendelse: 

 Dorte foreslår – da vi ikke har meget til næste bernerblad – at vi kan lave et indstik i midten.  

 Der skal stå på forsiden, at generalforsamlingsmaterialet er i midten af bladet.  

 Dirigent og referent: Arno Mark og Connie Beck 

Pkt.3 Avlsrestriktioner 

 Orientering om mødet hos DKK, det videre arbejde 

 Forslag til GF: 

 etiske retningslinjer:  pkt. 14: det skal være officielle klasser.(Dorte : pkt. 14 findes ikke i det 

 materiale du har sendt ud til os ?) 

Pkt.4 Bernerfestival: 

 der er ved at være rimelig styr på dette.  

 Lotteri er droppet. 

 Planlægning, aktive, sponsorer: 

 det er meget op af bakke med sponsorer. 

Forslag om annonce i det svenske blad: 

 ok. 

Boder, annoncer m.m: 

 der er foreløbig meldt 2 boder. Få annoncer på nuværende tidspunkt, det kunne være rart at 

 få nogle opdrættere på banen med annoncer. 

Pkt.5 Træningspladserne: 

 Overgangene 

 Samarbejdsaftaler herunder Århus: 

 endnu intet svar fra Århus træningsplads. Bent har rykket inden bestyrelsesmødet i dag, men 

 ingen respons.  Hvis ikke vi kan få en underskrevet aftale retur, er beskeden til Århus, at de  

 ikke har en træningsplads under DBSK mere. Bent laver en skrivelse fra bestyrelsen, som  

 rundsendes til kommentering inden. 

 Ellers har langt de fleste skrevet under. 

 Bent har ændret en smule i teksten for at tilgodese de ting man havde fra Århus. Rundsendes  

 ligeledes.  

Møde med aktivitetsudvalget: 

 træningspladserne skulle gerne sende ind til aktivitetsudvalget m.h.p. arrangementer, så de  



 kan komme på den fælles aktivitetskalender. Vi arrangerer et møde med aktivitetsudvalget. 

 Bent indkalder via Jens til Middelfart.  

Pkt. 6 Udvalgene: 

 det kører i udvalgene. Ingen bemærkninger hertil. 

Pkt. 7 Hjemmeside: 

i kommende uge skulle der teknisk være klar til at alle opdateringer kan foretages. Alle  

arrangementer mailes til Mia, aktivitetsudvalget, m.h.p. at komme i den fælles  

aktivitetskalender.  Erika overtager hele ansvaret for hvalpelisten m.m. i den kommende 

uge. 

 

 

  

Pkt.8 Blad 

 Trykketilbud via Karin: 

 ikke interessant på nuværende tidspunkt, besparelsen er for lille. Vi beklager over Grafisk  

 arbejde det sene svartidspunkt.  

PKt.9 Facebook: 

 - opdateringer fra hjemmesiden 

 - generalforsamling - invitation 

 - berner festival 

 - deadline til udstillinger 

 - pasningsmuligheder af hund 

 - arrangementer 

  

 Karin prøver at lægge de forskellige ting ind løbende. 

 Link fra hjemmesiden til facebook. Kurt sørger for dette. Karin sender link til Kurt.  

Pkt. 10 Kurt nævner brev Lise omkring betaling til undersøgelser vedr. MH. Rundsendes. 

 

Referent :  Karin. 

 

 


