
Referat af bestyrelsesmøde d. 26 
Februar 
Referat af bestyrelsesmøde d. 26.2.2011 hos Dorte. 

Deltagere: Kurt Thomsen, Lene Hadbjerg, Leif Mikkelsen, Karin Nielsen, Bent Jacobsen, 

Jeanette Michelsen og Dorte Paludan. Afbud fra Christian Niss. 

  

Pkt.1 Godkendelse af sidste referat, postliste og opfølgning 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Der var ingen spørgsmål til postlisten. Der var fulgt 
op på det hele. 

Pkt.2 Økonomi, regnskab og budget 

Årsregnskabet er klar til revision, det sker tirsdag. Det ser pænt ud og der er overskud i stedet 

for det budgetterede underskud. Budgettet blev gennemgået og tilrette, så det kan udsendes 

med det øvrige generalforsamlingsmateriale. 

Jeanette tager kontakt til DKK, så vi kan få en opdateret police på vores forsikringer gennem 

DKK, disse forlænges. 

Pkt.3 Kredsene GF referater 

Ingen bemærkninger, aktivitetsniveauet i kredsene er noget forskellige. Flere nye bestyrelser 

Pkt.4 Udvalgene : 

It-udvalget 

Vi afsætter lidt ekstra penge så vi kan få hjemmesiden færdig, specielt haster det med web 
interface, da webmaster ikke har tiden til at opdatere. 

Aktivitetsudvalget 

 Der mangler skriver til LP prøven på Bøsøre.  Jens Jacob meldte sig.' 

 PÅ Bernerfestivalen i 12 arbejdes der hen imod LP prøver om lørdag og Rally prøver 

om søndagen, både officielle og uofficielle. 

 Der arbejdes på at lave en landsdækkende gåtursdag d. 27.8 til fordel for 

kræftkontoen. 

 Der laves en folder om træningspladser, som kan sendes ud med hvalpepakkerne 

f.eks. 

 Årets trænerseminar, i år vælger bestyrelsen at betale for instruktøren, som bliver et 

meget spændende navn, så må træningspladserne selv betale for at få deres 

instruktører med.  Dette for at kunne tilbyde spændende og attraktivt 
undervisningsmiljø, og der i gennem en styrkelse af træningspladserne. 

Udstillingsudvalget 
Ca. 20% færre hunde på årets 2 første udstillinger. Ellers ikke noget nyt. 

Avlsudvalget 
Ingen bemærkninger til sidste referat. Vi snakkede meget kort om udvalgets arbejdsopgaver. 



Pkt.5 Støtte til Lise Nielsen videre forskning og Berner festival i 12 

Der er intet konkret på plads omkring støtte til Lise, andet end der kommer konkrete forslag, 
som bestyrelsen så vil tage stilling til og orientere om. 

Der er fundet plads til Berner Festival i 2012 på Hasmarks camping med udstilling lørdag og 

mandag og festival søndag. Det bliver i pinsen. Der er en aftale på plads om vi selv kan sælge 
mad og drikke søndag. 

Dorte udarbejder et oplæg ud fra erfaringerne fra sidste festival. 

Pkt. 6 Div. sager: forsikring, DKK HD indeks, Tivoli friheden. 
Forsikring tog vi under pkt. 2. 

Omkring HD indeks har vi stadig ikke fået endeligt svar fra DKK. 

Der mangler en til at repræsentere racen i tivoli friheden. Der er opslag på hjemmesiden. 

Pkt. 7 Hjemmeside/ Blad 
Leif skriver nyt fra bestyrelsen nr. 2, Dorte til nr. 3 og Kurt til nr. 4 

Vi lader Royal Canins annonce fortsætte de sponserer stadig til hver udstilling. 

I bladet tilføjes at tilmelding til udstillingerne lukker kl.8 dagen efter sidste tilmeldingsfrist. Det 
gælder både DKK og DBSK's 

Pkt. 8 Klubbens informations og kommunikations politik oplæg ved Christian og Leif 
Punktet er udsat til næste møde. Vi glæder os. Det lød til Leif havde spændende ideer. 

Pkt. 9 Generalforsamling 

Praktik 

 Vi har forslag til dirigent, referent, stemmetællere, revisorer og revisorsuppleant på 

plads. 

 Dorte får de sidste aftaler med Antvorskovhallen på plads ang. Forplejning og 

bordopstilling. 

 Opstillinger 

 Der er 4 opstillet til bestyrelsen, det giver de tre medlemmer og en suppleant, så er 

mangler en suppleant. 

 Der er 2 opstillet til avlsudvalget. Der bliver afstemning. 

 Der er ingen opstillet som avlsudvalgssuppleant, så der mangler 2. Der bliver ingen 
afstemning. 

Forslag, 

 De forslag bestyrelsen stiller fik en sidste gennembearbejdning og er helt på plads. 

 Vi kigger de øvrige forslag igennem og sikrede at de passede med § henvisninger 

m.m. var korrekte. 

Udsendelse og trykning 

 Hillerød grafisk trykker og Dorte står for udsendelsen af materialet. 



Pkt. 10 Eventuelt 

Vi havde fået en henvendelse fra Lone Pedersen omkring hvalpemedlemsskab til ½ pris, 
tanken om at gøre noget særligt for at få nye hvalpeejere til at melde sig ind er rigtig god. 

Men vi vil hellere finde på andre måder og goder. Vi tager på op på næste bestyrelsesmøder, 

hvor vi også vil se på hvalpepakkerne og deres indhold. 

Karin prøver at finde ud af, hvorfor Berneren er endt i den dyreste forsikringsgruppe hos det 

nye forsikringsselskab som DKK samarbejder med. 

 


