
Dansk Berner Sennen klub 

Referat  af bestyrelsesmødet d. 18.november kl. 9.45 hos Jeanette. 

Tilstede: Karin Nielsen, Rikke Mollerup, Bent Jacobsen, Kurt Thomsen, Jeanette Michelsen og Dorte 

Paludan. 

Afbud pga. sygdom fra Leif Mikkelsen og Lise Kjær 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat, postliste  

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

Pkt. 2 Budget og økonomi 

Vi gennemgik det foreløbige regnskab, det ser fornuftigt ud og det ligner et lille overskud. 

Vi godkendte tlf. penge m.m. og Jeanette udbetaler i løbet af december for 2012. 

Start på budget for 2013. 

Vi gennemgik og tilrettet et forslag til budget for 2013 

Vi arbejder på at få bladet sendt ud som PDF fil til flest mulige medlemmer, da økonomien pt. ikke kan 

bære flere udgifter til bladet. I forbindelse med at der skal sendes generalforsamlingsmateriale ud, sendes 

der ligeledes spørgeskema med ud om hvordan bladet skal modtages fremover og vi beder om mail 

adresser. 

Dorte og Jeanette ser på det.   

Der vil også blive mulighed for at modtage et nyhedsbrev. 

Evt. oplæg om sponsoraftaler 

Selve oplægget må vente en omgang, men Olivers vil sponsere noget til Nyborg, Otterup og Strib. 

De er i gang med at se på vores aftaler og medlemmerne bruge den, så det burde give lidt til klubben. 

Pkt. 3  Træningspladserne 

Træningspladsen i Nordjylland 

Bent orienterede om mødet i Brønden, se notat fra selve mødet. Det ser ud til at der kan starte en ny 

træningsplads i Ålborg. Dette godkendte vi, da der både er lejeaftale, trænere, styregruppe og hunde nok til 

det økonomisk kan løbe rundt. 

Pladsen i Brønderslev bedes aflevere deres trænings artikler og indsende et regnskab. 

Vi får opsagt deres lejekontrakt (Dorte). 



Vi skriver til Suså, da et af styregruppe medlemmerne ikke længere er medlem af DBSK og bede om 

vedkommende bliver fjernet. (dette er efterfølgende bragt i orden) 

Pkt. 5 Udvalgene 

It.  

Udvalget overvejer forbedringer på hjemmeside, specielt omkring sundhed. 

Udstilling 

Skal udstillinger stadig være et tilbud i den form vi kender i dag kræver det nye medlemmer af udvalget og 

folk til at hjælpe med det praktiske både før og efter udstillingerne. 

Vi har også brug for et sponsor/lotteriudvalg. 

Det kommer i bladet. 

Der bliver et mindre overskud på udstillinger i 2012 i forhold til 2011. 

Aktivitet 

Jens Juul har trukket sig af personlige årsager, derfor kommer vi også til at mangler medlemmer til dette 

udvalg. Karin spørger et par stykker om det er noget for dem. Det skal gerne være medlemmer fra Fyn eller 

Jylland. Vi skal have hentet de ting Jens har opbevaret for udvalget og Bent kontakter ham for at finde ud 

hvordan. 

Vi skal huske at ændre i blad og på hjemmeside. 

Træningspladsfolderne skal revideres, Dorte skriver til Lene H. 

Avl og sundhed 

Der har lige været afholdt et rigtig godt dialog møde, med en masse god snak på kryds og tværs. 

Der ser ud til at blive et kraftigt fald i antallet af HD og AD fotograferede hunde, det bør udvalget nok se på. 

IWG  

Kurt tager kontakt til Mr. Green og spørg om der kan deltage to fra klubben på næste møde. 

Pkt.6    Planlægning af 2013, visioner for klubben, mål sætning 2016 

Vi planlægger dialog møde med styregrupperne, nok d. 9 eller 10. november om samarbejde på tværs, og 

hvordan får vi medlemmerne i tale samt erfaringsudveksling. 

Hvert af bestyrelsens medlemmer skal kort skrive lidt om deres tanker /  visioner for klubben frem til 2016, 

ideerne skal være mulige at gennemføre. 

Det kan dreje sig om udvalg, træningspladser, sundhed, avl eller andre tiltag. Bare nogle få tanker fra os 

alle. Det sendes til Kurt, der samler sammen og laver oplæg til næste møde. 



Pkt. 7 Generalforsamlingen, 

Sted og forslag til dirigent er på plads. Der kommer indkaldelse i dec. nr. af bladet. 

Dorte ser på forslag til kræftkonto der ændres til sundhedsforskningskonto. 

Dorte ser på forslag om ændring af vedtægterne vedr. valgform til bestyrelsen. 

Dorte ser på forslag til ændring af Reglerne for årets hund og opdrætter m.m. så kun medlemmer kan få 

disse titler. 

Pkt. 8 Bladet 

Havde vi snakket om under budget. 

Pkt. 9 Eventuelt 

Hvalpepakker, det er skuffende at ikke flere bruger dem. Der er kun bestilt til 3 kuld. 

Indholdet bliver derfor ikke ændret lige nu. 

Dorte besvarer henvendelse fra Tine Kloster vedr. hvalpepakkerne. 

Udstillingskritikkerne fra 2007-2009 fjernes fra hjemmeside og kan derefter kun købes på CD eller DVD. 

Der vil i fremtiden kun være de sidste 3 års kritiker på hjemmesiden. 

Der har været lidt tekniske problemer med at få de sidste hunde opdateret på hjemmeside, da Otterup og 

Ålborg lå samme dag og det kan systemet ikke finde ud af. 

Bent overtager sandsynligvis hele opdateringen. 

 

 


