
Referat bestyrelsesmøde DBSK fredag d. 13/11 2015 

Deltagere: Frank Andersen, Louise Hoff Kloster Lauridsen, Karin Nielsen, Berit Bang-Jensen,  

Hanne Bank Pedersen 

Afbud: Gitte Nielsen, Pia Larsen 

 

1. Bestyrelsen: 

Heidi Dahl Jensen er trådt ud af bestyrelsen og Pia Larsen er trådt ind i stedet. 

Lise har haft orlov fra bestyrelsen siden d. 11/10 2015, og har meddelt at hun træder helt ud af 

bestyrelsen. Berit Bang-Jensen træder ind i stedet. 

Karin fortsætter som fungerende formand indtil videre, indtil vi alle kan mødes og pege på en ny 

formand. 

 

2. Postliste. 

Enkelte mails modtaget efter postlisten var sendt rundt blev gennemgået. 

 

3. Hjemmeside. 

Hjemmesiden kører. Der vil stadig kunne findes fejl og mangler, så vi er afhængige af at folk 

henvender sig hvis de ser noget som ikke er rigtigt. Al henvendelse ang hjemmesiden sendes til 

web@berner-sennen.dk.  

Vi arbejder på, om der skal ske nogle ændringer med hvalpelisten. 

Dankortbetaling er sat på standby indtil videre, p.g.a. udgiften der er forbundet med det. 

 

4. Generalforsamling 2016. 

Indkaldelse udsendes i bladet i december. Der mangler, som altid, kandidater til forskellige poster i 

klubben, så tænk over allerede nu, om det var noget at stille op. 

 

5. Budget 2016. 

En gennemgang af regnskabet til nu, samt input til næste års budget. På næste bestyrelsesmøde 

kommer Frank med et forslag til budget. 

I samme forbindelse er der blevet ryddet op i medlemsdatabasen, så kun medlemmer der betaler 

kontingent tæller med i medlemstallet. 

 

6. Askov. 

D. 17 – 18/10 2015 deltog Hanne i kursus weekend på Askov Højskole, arrangeret af DKK.  

Et kursus for medlemmer af bestyrelser i specialklubber og træningspladser, samt medlemmer med 

forskellige poster i klubberne. 

Der var undervisning på forskellige tema-hold, samt fælles oplæg og foredrag. 

Hvordan arbejder man i en bestyrelse, hvilke krav er der til dokumentation og drift, sociale medier, 

hold på medlemmerne og skaf nye, hvordan bliver man en klub for alle og konflikthåndtering.  

Ud over undervisningen var der snak på tværs af specialklubber, hvor man kunne høste gode idéer 

og andet. 

Generelt var folk imponerede over de mange aktiviteter i vores klub. Specielt at vi havde aktive 

træningspladser rundt omkring og et aktivitetsudvalg, så der var noget for dem der ikke udstillede.  
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Tilslut var der erfa-grupper, hvor vi bl.a. blev spurgt hvad DKK kunne gøre for at hjælpe folk i gang 

med bestyrelsesarbejdet. Den fælles holdning til det spørgsmål var at DKK skulle arbejde videre 

med et obligatorisk kursus for bestyrelsesmedlemmer.  

I december-nummeret af Hunden kommer der en artikel fra DKK om weekenden. 

 

7. Trænerseminar. 

Trænerseminar 2016 afholdes lørdag d. 1/10. Første lørdag i oktober som der er tradition for. 

Samme weekend er der udstilling i Års, fordi den er blevet flyttet. Flytningen er ikke noget klubben 

har haft indflydelse på, men vi er, i bestyrelsen, enige om at det er to arrangementer der godt kan 

falde på samme dato. 

 

8. Evt. 

Karin og Berit vil fremover stå for hvalpepakkerne sammen. 

Lørdag d. 16/1 2016 er der foredrag med Ku Life. Mere info følger på hjemmesiden. 

Hundeweb: Vi er begyndt at bruge hundeweb til forskellige tilmeldinger i klub-regi, og det vil vi 

udvide. Begrundelsen er at det er nemt for udvalgene at administrere. Derinde kan man se hvem 

der er tilmeldt, og om der er betalt ved tilmelding. Man skal have en bruger-profil på hundeweb for 

at kunne logge ind og tilmelde sig. Det kræver ikke medlemskab af DKK. Vejledning til oprettelse af 

brugerprofil bliver snarest lagt på hjemmesiden. 

Vi arbejder på at bestyrelsens forretningsorden bliver lagt på hjemmesiden under log in. 

Vi vil fremover byde velkommen til nye medlemmer i bladet. 

Hvalpe på hvalpelisten skal følges af en folder om klubben. Dvs. at har man hvalpe på hvalpelisten, 

forpligter man sig til at udlevere en lille folder om klubben. Folderen forventes klar i løbet af 

december. Den kommer til at ligge i en pdf-version som opdrætteren selv kan printe ud. 

Avlsudvalget vil se på om der evt. skal laves et bevis der kan udsendes til hunde der opfylder DBSK´s 

avlsanbefalinger. De tager det med på deres næste møde. 

 

Referent Hanne 

 

 

 

 

 


