
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Berner Sennen Klub søndag d. 23.februar 2014 

afholdt hos Jeanette 

Tilstede: Kurt Thomsen, Karin Nielsen, Lise Kjær, Bent Jacobsen, Jeanette Michelsen, Frank Andersen og 

Dorte Paludan. Afbud fra Rikke Mollerup. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidst og postlisten 

Referatet fra sidste møde blev underskrevet og godkendt. 

Der var ingen spørgsmål til postlisten. 

Pkt.2 Økonomi 

Jeanette delte regnskabet ud fra de 2 første måneder. Generelt følger det budgettet. 

Det blev aftalt at Jeanette kan købe den PC hun har stående af klubbens for 2000 kr. 

Dorte kan ditto købe den printer hun har stående for kr.? 

Pkt. 3 Generalforsamlingen 

Opstillinger:  efter fristens udløb mangler der et bestyrelsesmedlem og suppleanter til bestyrelsen, samt to 

suppleanter til avls- og sundhedsudvalget. 

Stemmetællere: vi fandt to forslag til stemmetællere, de har begge givet tilsagn. 

Revisorer og suppleant: Der har vi også kandidater. 

Forslag: der er ingen indkomne forslag, kun bestyrelsens om uændret kontingent. 

Klubnåle:  Dorte skrive motiveringen for tildelingen af en klubnål. 

Køb af gaver: Dorte køber til dirigenten og Lise tager sig af resten. 

Kurt bestiller sandwich, te/ kaffe, frugt og kage til 50. 

Ellers er alt på plads. 

Stemmesedler skal vi genoptrykt. 

 

Pkt. 4 Øvrige poster 

Vi gennemgik de øvrige poster og fandt ud af hvilke der kræver nye ansigter. 

Vi glemte dog SGS listen, som nok bør ligge i avlsudvalget. 



Pkt. 5 Nyt fra udvalg og træningspladser 

Aktivitetsudvalget er kommet godt i gang og er ved at have styr på Hasmarks LP og Rally prøver. 

I stedet for et egentligt trænerseminar arbejder udvalget i første omgang med at planlægge et foredrag. 

Referatet fra deres første møde kommer rundt. 

 

Avls- og sundhedsudvalget: 

Avlsbeskrivelsesarrangementet er endelig ved at være på plads og bliver afholdt 27. september. 

Der kommer materiale ud snart. 

Derudover kommer der foredrag om kejsersnit og tomme tæver. 

Udstillingsudvalget: Hasmark er ved at være færdig planlagt. Der arbejdes på et arrangementer for 

veteranhunde. Der følger nærmere info. 

Der var intet at bemærke fra træningspladserne ud over at Bent stopper i styringsgruppen på Als. 

 

Pkt. 6 Berner Bladet 

Punktet blev behandlet under pkt. 4. 

 

Pkt. 7 Hjemmesiden 

Der er lidt forsinkelse på selve opdateringen, da systemet ikke rigtig vil som vi ønsker. 

Der arbejdes på højtryk for at løse dette. Alt andet er klar. 

 

Pkt.8 Eventuelt 

Box it er på plads og vi får mere plads. 

Præmieboner: der er ca. 1027 præmieboner i omløb der ikke er indløst. Vi annoncere at de udløber 1.marts 

2015. Der laves nye med en påtrykt kortere levetid a'la DKK. 

Vi fandt en løsning på et evt. stemmeproblem på generalforsamlingen. 

Vi snakkede om en personsag ved hvalpekøb. Vi kontakter DKK for evt. rågivning. 

Kurt og Dorte skriver næste nyt fra bestyrelsen. 



Det aftales at den del af bestyrelsen sammen med det nyvalgte medlem mødes lørdag d. 15. marts hos Lise 

for at snakke fremtid og hvordan de får en fuldtallig bestyrelse. 


