
Referat af bestyrelsesmøde d. 23 
Oktober 
Deltagere: Kurt Thomsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Bent Jacobsen, Jeanette Michelsen, 

Lene Hadbjerg (referent) 
Afbud: Dorte Paludan, Karin Nielsen 

Pkt.1 Godkendelse af referat fra sidste møde - Postliste gennemgang 
Referat blev godkendt og postliste gennemgået uden kommentarer. 

Pkt.2 Økonomi 

Det blev aftalt, at vi opretter en opsparingskonto med top rente på kr. 100.000 i Danske Bank 

da DBSK lige nu har disse penge stående som ikke bliver brugt og vi derfor lige så godt kan 
tjene penge på renten. Jeanette sørger for dette. 

Regnskab blev gennemgået og godkendt. Posten til porto er stadig høj pga. Postens takster til 
bla. udsendelse af Berner Blad. 

DKK bruger desværre DBSK konto til LP prøver, som bliver arrangeret af træningspladser og 

regningerne burde gå til de træningspladser, som har afholdt prøverne. DKK har modtaget 

besked om dette og Jeanette er ligeledes opmærksom på dette og får kanaliseret både udgifter 
og indtægter til rette modtager. 

Der skal formuleres retningslinjer til kørsels godtgørelse for folk med tillidsposter. Lene sørger 
for at sende forslag. 

Pkt.3 Avl og avlsudvalg 

Vi har besvær med at finde betalingerne for opdrætterlisten, hvilket vi nu skal have styr på 
med den nye hjemmeside, hvor vi har mulighed for at sætte udløbsdatoer på. 

Fremover vil det blive håndhævet, at betaling skal være DBSK i hænde 31. december hvert år 

som betaling for det kommende år. Betalinger som kommer løbende over året gælder derfor 
frem til 31. dec. det pågældende år. 

Vi udskyder diskussionen om prisen fremover for ydelser på f.eks. hjemmeside. 

På forespørgslen fra Avlsudvalget, om hvorvidt der skal orienteres bredt om sygdommen DM, 

vælger vi i første omgang ikke at skrive artikel. Vi har pt. ingen kendte tilfælde i Danmark og 

kun 2 konstaterede tilfælde i Norge så det er ingen generel sygdom hos Bernere . 

Det blev diskuteres hvorvidt der skal billeder på hjemmesiden omkring parringer. Alle var 

enige om, at der ikke skal billeder på, da der kan henvises til diverse opdrætteres 

hjemmesider. Hvis man skal stå på listen med parringer, skal opdrætteren selvfølgelig 

samtidig stå på opdrætter listen. 

Vi har modtaget en henvendelse omkring avlsgodkendelse af en tæve, som vi kender en lang 

sygdoms historik på. Desværre har vi ingen mulighed for at nægte avlsgodkendelse, men 

godkendelsen vil blive underskrevet med en notits om, at vi gerne ser, at avl på denne tæve 
overvejes igen inden parring. Der henvises til DKK's regler om etik og moral i avlen. 



Pkt.4 RAS 

Kurt orienterede om, at Lone og Dorte er klar til gennemgang af RAS på medlemsmøde i 

Solrød. Konklusion og endelig udgave af RAS vil blive gennemarbejdet og færdigskrevet når 

alle medlemsmøder er afholdt og input fra disse sammenholdt. 

Pkt.5 Møde med DKK's sundhedsudvalg 

Vi har bedt om et få et møde med sundhedsudvalget i DKK iht. at vi på general forsamlingen 

blev pålagt at foreslå ophævelse af vores restriktioner på avls-siden. Vi er desværre endnu 

ikke blevet indkaldt til møde, men DKK vil behandle vores forslag 1. december og melde 

tilbage. 

Pkt.6 It udvalget, Hjemmesiden 

Vi må endnu engang konstatere, at vi ikke kan få opdateret vores hjemmeside og få de 

features vi ønsker i det tempo vi har behov for. Vi forsøger nu at finde en ny webmaster samt 

en sekundær webmaster så opgaverne evt. kan deles. Christian kontakter nogen af dem som 

vi har fået anbefalet. 

Det kan være vi er nødt til at se på økonomien igen omkring betaling til webmaster. 

Pkt.7 Aktivitetsudvalget, Træningsplads ved Herning Kredsstruktur, Trænerseminar 

Lene tager kontakt til Inge Bibby (Kredsformand) vedr. henvendelsen omkring oprettelse af 
eventuel ny træningsplads i Herning og svar til forslagsgiver. 

Når det sidste medlemsmøde er afholdt på Sjælland, skal vi have kigget på alle input omkring 

forslaget til nedlæggelse af kredsene. Lone Petersen fra Fyn har tilbudt sin hjælp til 

færdiggørelse af eventuel samarbejdsaftale. 

Kort opsummering på trænerseminar blev givet. Vi skal inden næste års trænerseminar tage 
stilling til, om Bestyrelsen stadig skal give tilskud til 2 trænere per plads. 

Pkt.8 Udstillingsudvalget 

Der kommer nye udstillingsregler fra DKK per 1. jan 2011. Udstillingsudvalget udfærdiger et 

sammensurium af de vigtigste ændringer. Denne lægges på hjemmesiden. Nogen af de 

vigtigste ændringer er: 

 Man kan ikke længere efter deadline få sine penge tilbage, hvis man har tilmeldt sig 

en udstilling  - trods dyrlægeerklæring 

 Champion klassen bedømmes sidst 

 Klassificeringen ændres også og CK indføres igen 

 Udenlandske Champions skal fremover stilles i champ-klasse og kan ligeledes få 

Certet som derfor ikke længere automatisk går videre 
 Veteraner kan fremover modtage Cert. 

Tanken om en ny Bernerfestival til 2012 blev luftet og alle synes det er en god ide, som vi skal 

undersøge mulighederne for. Der skal selvfølgelig kigges på ressourcer så arrangementet ikke 

kun ligger på enkelt personer lige som sidst. 

Pkt.9 Fællesmøde, lokale og indkaldelse 

5. feb. 2011 afholdes fællesmøde med alle udvalgene. Vi forsøger at finde lokale omkring 
Odense. 

Pkt. 10 Generalforsamling opstillinger og indkaldelse i dec. Nr. 
Vi afholder generalforsamling den 9. april i Slagelse hallen. Vi har forslag til dirigent. 



Yderligere planlægning omkring generalforsamling gemmes til senere. 

Mht. genopstillinger så er følgende på valg: 

 Lene Hadbjerg (genopstiller ikke) 

 Leif Mikkelsen(genopstiller) 

 Christian Niss (genopstiller) 
 Bent Jacobsen(genopstiller) 

Pkt.11 Kredsene, Nordsjællandskredsen 

Nordsjællandskredsen vil nedlægge sig selv nu da ingen stiller op til valg.  Såfremt forslag om 

nedlæggelse af kredsene vedtages på generalforsamlingen i april 2011, videreføres 
træningspladsen under ledelse af en styringsgruppe. 

Pkt.12 Berner-Bladet, forsidefotos 

Leif opsætter guidelines for hvad der kræves for at et billede kan kvalificere sig til at være med 

i konkurrencen om forside billedet. Vi modtager stadig mange billeder som desværre ikke 
egner sig til at sætte på forsiden. 

Leif udfærdiger det som en artikel til næste Berner Blad med eksempel på et godt forside 
billede. 

Vi har tidligere snakket om at bladet skulle sættes ned i størrelse pga. den store porto udgift. 

Leif undersøger papirformat, størrelse og taksterne fra Post Danmark, så vi kan optimere mest 

muligt. 

Vi  opfordrer igen til at der indsendes sjove og positive historier, så bladet ikke bliver for 
negativt ladet. 

Vi kan igen konstatere at det er de enkelte træningspladser og ikke kredsene som sender 

materiale ind til bladet, hvilket også falder godt i tråd med tanken om at kredsene foreslås 
nedlagt. 

Pkt. 13 - Aflyst formandsmøde 

Vi måtte desværre aflyse mødet med kredsformændene, da der ikke var nok tilmeldinger. 

Pkt.14 -  Hundehistorier til DKK 
Der opfordres til at sende historier ind til DKK omkring hverdagen med vores Bernere. 

Pkt.15 - Eventuelt 
Christian skriver Nyt fra Bestyrelsen til næste Berner Blad. 

Alle bedes til næste møde have noteret, hvilke weekend datoer man IKKE kan deltage i 
eventuelt bestyrelsesmøde næste år. 

Vi overvejer om næste møde(november) kan foregå per telefon. 

 


