
 Referat af bestyrelsesmødet i DBSK d. 20.november 2011 hos Jeanette. 

Tilstede: Karin Nielsen, Bent Jacobsen, Leif Mikkelsen, Jeanette Michelsen og Dorte Paludan, ref. 

Fraværende: Kurt Thomsen(syg) og Christian Niss 

Pkt.1 Godkendelse af referat, postliste og tjekliste. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Karin mangler logo til Facebook siden. 

Kurt skal kontakte Ole Funch ang. oprettelse af konto. 

Pkt. 2 Økonomi og budget 

Vi gennemgik budgettet og rettede det foreløbig til. Jeanette arbejder videre, så vi kan vedtage det endeligt 

på mødet d. 8.1. 

Tidligere år har vi overført 10 % af overskuddet på udstillinger til kræftkontoen.  Vi blev enige om, at vente 

med at overføre et beløb til efter Berner Festivalen, så vi kan runde overskuddet op til et flot beløb. 

Jeanette skal huske at få den nye konto til aktivitetsudvalget ind i regnskabet. 

Kredsene skal huskes på at aflevere deres regnskaber hurtigst muligt efter deres afsluttende 

generalforsamlinger. 

 

Pkt. 3 Bestyrelsens arbejdsmetoder og opgavefordelingen lige nu. 

Punktet blev udsat til Kurt er blevet rask og kan være med. 

Pkt.4 Kredsene og overgangen til træningspladser. 

Bent laver en reminder til kredsene og træningspladserne om at få underskrevne samarbejdsaftaler 

indsendt, det samme gælder ”ansættelseskontrakter”.  Samtidig fortæller vi dem lige om indbetalinger og 

fordelingsnøgler for kredsenes penge. Bent har udarbejdet en ansøgning til træningspladserne som de kan 

sende til aktivitetsudvalget, hvis de ønsker at afholde officielle prøver. 

Vi mangler i høj grad folderne om træningspladser, Bent tager en snak med Jens Juhl. 

Bent sikrer at der bliver udarbejdet en mailliste over kontaktpersoner på træningspladserne som bestyrelse 

og redaktør bl.a. kan bruge. 

Kredsene skal fjernes fra hjemmeside og der skal oprettes link til alle træningspladser( læs de nye). 

Alle skemaer m.m. skal lægges på hjemmesiden, så styringsgrupperne kan hente dem der. 

Pkt.5 Medlemsmøder 



Det har været nogle gode og konstruktive/positive medlemsmøder, hvor der selvfølgelig også er en sund 

skeptisk overfor hvad der sker med hensyn til avlsregler og stambogsføring. 

Der er avlsseminar d. 29.1. 

Vi aflyser fællesmødet d. 4.2, og vil i stedet holde nogle møder sammen med udvalgene. 

Styringsgrupper skal også lige på plads. 

Pkt. 6 Hvalpeformidling og avlsregler. 

Opdateringen på hjemmeside omkring hvalpeformidling og omplacering/ råd til hvalpekøb. Det er rigtig 

flot.  

Vi ved enige om, at det for fremtiden koster 100 kr. for medlemmer at få en hund på omplaceringslisten. 

Har hunden DKK stambog, og ejeren ikke er medlem af DBSK, men ønsker klubbens hjælp til omplacering af 

deres hund koster det 500 kr. Dette skal Lilly vide og det skal fremgå klart af hjemmesiden. 

Dorte kan til enhver tid oplyse om folk er medlemmer. 

Avlsregler, så længe vi ikke får en klar udmelding fra DKK er det svært for både avls-og sundhedsudvalget 

og bestyrelsen, at komme videre. 

Vi skal også huske at snakke avlsgodkendelser med udvalget. 

Pkt. 7 Udvalgene 

Udstillingsudvalget intet at bemærke 

Aktivitetsudvalget intet at bemærke, Bent snakker overgang med dem 

It-udvalget  Vender vi tilbage til. 

Avls - og sundhedsudvalget Der sker en masse, som venter på udmøntning. Dejligt at der sker så meget 

selvom det pt. er svært med den manglende udmelding fra DKK. 

IWG. Vi har fået Inge fyldige rapport fra symposiet m.m. i England. Vi havde en foreløbig drøftelse af om 

der ikke efterhånden sker så meget af almen interesse for bestyrelserne og sundhedsudvalg m.m at vi efter 

generalforsamlingen, bør have IWG kontaktpersonen udnævnt blandt bestyrelsens eller avls og sundheds 

udvalgets medlemmer. Vi fortsætter snakken. 

Pkt.8 Berner Festival 

Der er lavet en folder, der rundsendes til bestyrelsen og lægges på hjemmeside til download, den er 

beregnet til at skaffe sponsor, annoncer og stande. Beskriver kort hvad vi samler ind til og hvad vi kan 

bruge, samt hvad der sker. 

Vi mangler sponsor og annoncer. 

Dorte laver et overblik, så ikke alle spørger de samme. Bestyrelsen får listen fra sidste gang. 



Både Sydjylland og John Søren har store telte vi må låne 5x10 m. John har også borde og stole. 

Pkt.9 Database og bearbejdning af spørgeskemaer. 

Databasen a’la Sverige er udsat, da det er Kurt, der ved noget om det. 

Jeanette ser på mulighederne for at få en bedre bearbejdning af de mange indsendte spørgeskemaer, end 

vi kan lige nu. 

Pkt.10 Facebook og anden kommunikation. 

Karin er klar med vores facebooksiden. Vi fandt logoet under mødet. Det er på som organisation. 

Dorte undersøger hvad det vil koste med annoncer i den blå avis og gul og gratis, der oplyser om at hvis 

man ønsker oplysning om Berneren kan man henvende sig til DBSK. 

Pkt.11 Hjemmesiden. 

Vi manglede både Kurt og Christian, så det var begrænset, hvad vi kunne tage op under punktet. 

Karin og Bent fortsætter med at oprette hunde og rydder op undervejs. Det tager lang tid, da nogle hunde 

er oprettet flere gange og den slags. Men de regner med at blive færdig i vinter. De konferer med 

Hundeweb undervejs, så det burde bliver rigtigt. 

Leif scanner kritikker ind og giver Karin og Bent besked når han er med. 

Pkt.12 Bladet. 

Jeanette skriver nyt fra bestyrelsen til feb. nr. 

Der er ikke kommet så meget til dec. nr. 

Pkt.13 Eventuelt. 

Der var intet til punktet. 

 

 

 

 

 

 


