
Referat af bestyrelsesmødet d. 25. maj kl. 9.45 hos Jeanette i Svendborg 

Tilstede: Kurt Thomsen, Karin Nielsen, Frank Andersen, Bent Jacobsen, Jeanette Michelsen, Rikke Mollerup 

og Dorte Paludan (ref.).  Afbud fra Lise Kjær. 

Kurt bød velkommen til første møde efter generalforsamlingen, specielt til Frank. 

Pkt. 1  Godkendelse af referater, postliste m.m. 

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

Pkt.2 Evaluering af generalforsamlingen 

Det var en stille og rolig generalforsamling, med god debat og snak om de forskellige forslag. 

Det kniber dog med kandidater til de forskellige poster, vi skal meget gerne væk fra at valg/ udpegninger 

finder sted på selve generalforsamlingen og ikke ved urafstemning, som vedtægterne foreskriver. 

Af hensyn til bespisningen (antal sandwich) prøver vi næste gang og bede om forhåndstilmelding.  Alle kan 

naturligvis møde op, så det er blot for at have et fingerpeg om hvor mange vi bliver. 

Vi prøver at få lokale i borgerforeningens hus i Nyborg d. 5. april 2014 til næste generalforsamling. 

Pkt.3 Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen, arbejdsgange, nyt fra bestyrelsen 

 postliste, svar kultur, referater, m.m. 

Der var nogle få ændringer til forretningsorden for bestyrelsen, de bliver tilrettet. Vi fordelte de forskellige 

opgaver i mellem os se særskilt dokument, rundsendt af Kurt. 

Vi snakkede om svarfrister og hvordan referaterne bliver godkendt og kommer på hjemmesiden. 

Husk vi skal have referater af alle udvalgsmøder, de skal sendes til sekretæren, så de kan komme i klubbens 

postmappe. 

Pkt.4 Avlsudvalget, retningsliner for udvalget, arbejdsopgaver, udpegninger og referater m.m. 

Vi tilrettede retningslinerne for udvalget og snakkede kort om hvilke opgaver bestyrelsen ønsker udvalget 

skal prioritere herunder avlsbeskrivelses arrangementet. Der skal afholdes mindst 1 medlemsarrangement. 

Vi genudpegede Karin til udvalget, så lige nu mangler der en udpeget og en suppleant i udvalget før de er 

fuldtallige. Karin undersøger mulighederne for at få to mere med i udvalget. 

Lone Thomsen og Dorte giver gerne en hånd med i konkrete sager, men vil ikke binde sig til at deltage i 

udvalgsmøderne. 

Pkt. 5 IWG Udpegning og samarbejde 

Inge Bibby og Karin repræsenterer DBSK i det internationale samarbejde og får begge bevilget penge til at 

deltage i årets symposium og IWG møde. Der var ingen kommentarer til samarbejdsaftalen. 



Pkt.6 Hvalpeformidler Samarbejdsaftale og udpegning 

Erika Bromose fortsætter og der var ingen kommentarer til samarbejdsaftalen. 

Pkt.7 Udstillingsudvalget, retningsliner for udvalget, medlemmer af udvalget og kontakter 

Der var ingen kommentarer til retningslinerne for udvalget. Der sidder tre personer i selve udvalget, det er 

godt nok lige nu. 

 Der er heldigvis nogle der vil hjælpe med det praktiske på hver udstilling. 

Vi snakkede om at bestyrelsen skal være mere synlig på udstillingerne og at mindst 1-2 

bestyrelsesmedlemmer bør være til stede på hver udstilling og hjælpe med alt det praktiske, så vi er et godt 

eksempel. Vi fordeler udstillingerne mellem os på næste møde. 

Bestyrelsesmedlemmerne bør også generelt huske at deltage i festmiddage m.m. når klubben arrangerer 

sådanne. Det er et af de steder vi har mulighed for at snakke med mange medlemmer og hører hvad der 

røre sig i klubben. 

Pkt. 8 Aktivitetsudvalget, retningsliner for udvalget, medlemmer og kontakter 

Vedrørende retningsliner var der enkelte kommentarer som tilrettes. Vi havde en lang snak om udvalget og 

dets arbejdsopgaver. det har vist sig at det ikke er muligt at få flere folk i udvalget og de to der er tilbage 

kan ikke løfte alle opgaverne alene og har begge tilkendegivet at de stopper i udvalget senest til april 14. 

Der bliver derfor ikke trænerkurser, walk aton eller lignende. 

Vi tog derfor den konsekvens at vi nedlægger udvalget efter Hasmark udstillingen. Kurt tager en snak med 

de to medlemmer af udvalget. 

Derfor vil der ikke blive arrangeret prøver, kurser eller lignende før nogle nye er klar til at tage over. 

Bestyrelsen arrangerer d. 26.oktober et møde mellem alle træningspladserne og bestyrelsen. Til 

erfaringsudveksling og drøftelse af hvordan der så bliver afholdt div. arrangementer. 

Bent bliver kontakt person til træningspladserne, revidere Træningspladsfolder (hvis han ellers fik svar 

tilbage) og besvarer diverse spørgsmål. Regnskab fra pladserne sendes til Jeanette og evt. referater til 

Dorte. Ansøgning om økonomisk tilskud og lignende samt ansøgning om prøver m.m. sendes til Bent. 

Pkt.9 It udvalget, retningsliner for udvalget, medlemmer m.m. 

Retningsliner tilrettes. Kurt er p.t. webmaster og har Bent med i udvalget. 

Pkt. 10 Redaktør samarbejdsaftale og udpegning 

Der var nogle tilretninger i samarbejdsaftalen. Jens Jacob Paludan fortsætter. 

Pkt. 11  Bernershoppen 

Ingen bemærkninger. 



Pkt.12 Økonomi og budget, priser for diverse på hjemmeside og i blad. 

Vi havde en længere debat om forskellige økonomisystemer og Jeanette prøver at se på bl.a. economic. Vi 

snakkede også om medlemsopkrævningen som nu ligger hos DKK hvilket både giver fordele og ulemper. 

Vi vil godt have system, der også kan bruges til udsendelse af mails til medlemmerne.  Når vi går over til et 

nyt system, laves der primotransaktioner. 

Priserne på hjemmeside fastholdes uden ændringer dvs. 

150 kr. for avlslister og 100 kr. ekstra hvis der ønskes billedet på. 

150 kr. for hvalpelisten første gang og 100 kr. for omplaceringslisten for medlemmer. 

500 kr. for omplaceringslisten ikke medlemmer. 

100 kr. for opdrætterlisten og derefter 100 kr. om året. 

Annoncer i bladet: 

300 kr. for halvside pr. blad og 500 kr. for en helside. 

Samme annoncør i 6 blade får det for 5 blades pris. 

Oliver får som sponsor 2 årlige gratis annoncer og i kataloget. 

Økonomien er pænt og foreløbig spares der pænt. 

Rosetter kan med fordel købes billigt i udlandet. Vi kigger lige på dem der er bestilt til skuet i Sønderjylland. 

Pkt. 13 Fastsættelse af datoer for det næste år. 

Kurt har sendt den reviderede mødeplan ud. Der holdes bestyrelsesmøder d.01.09, hvor udstillingsudvalget 

inviteres et par timer og den 26.10 hvor træningspladserne inviteres om eftermiddagen.  

Den  24.11  ,11.01, 23.02 og 15.03 afholdes bestyrelsesmøder. Generalforsamling d, 05.04. 

Vi forsøger at holde et møde med Avls- og sundhedsudvalget i juni. Karin arrangerer dette. 

Pkt. 14 Bladet, trykke sted, opsætning, hvordan skal det udkomme. 

Vedrørende spørgeskema undersøgelsen, som viser et meget diffust billedet, er der kommet svar fra ca. 

20% af medlemmerne. Spørgsmålet er om flere svar havde gjort undersøgelsen mere klar. Det havde den 

nu næppe, så vi arbejder videre med materialet og ser samtidig på hvordan udviklingen er i det materiale 

der indsendes til bladet. Heller 4 store gode blade end 6 tynde uden indhold. Samtidig ser vi på økonomien 

hen over sommeren. 

Dorte besvarer en henvendelse fra et medlem ang. materiale i bladet og brugen af facebook. 

Vi overvejer kraftigt at skrifte trykkeri til Vibla i Jylland, men har lige nogle sidste afklarende spørgsmål 

inden den endelig beslutning kan træffes. Dorte tager kontakt til trykkeriet og stiller vores spørgsmål. 



Kurt snakker med Leif Mikkelsen om opsætning af bladet, hvis der skiftes trykkeri. 

De er billigere, men der skal afklares nogle spørgsmål før vi er helt sikre på at der bliver en besparelse ved 

skiftet. 

Flere havde oplevet problemer med, at deres rettelser når de læste korrektur ikke var ændret i bladet, når 

det så udkom. Det er utilfredsstillende og må ikke forekomme. 

Udvalg og træningspladser skal have deres egne sider sendt ud til korrekturlæsning. 

Vi kan ikke rette i artikler m.m.( andet end slåfejl m.m.) uden at snakke med artiklens forfatter. 

Pkt. 15 Klubudstillingen, hvad skal vi gøre 

Vi aftalte at have et sådan punkt på hver dagsorden. 

Bestyrelsen skal gerne være synlig, deltage i fællesspisningen og i år hjælpe med at pakke samme søndag. 

Ellers var der ikke lige nu konkrete opgaver. 

Pkt.16 Træningspladserne 

Bent er i gang med at revidere folderne, der sendes ud til nye medlemmer. 

Vi aftalte at vi på næste møde fordeler træningspladserne imellem os og sørge for de alle får besøg af et 

bestyrelsesmedlem i løbet af efteråret. 

Ellers virke det til at gå ok på træningspladserne, de bliver dog ikke oversvømmet af nye og gamle 

Bernerejere. 

Vi snakkede om årsagen til dette, men fandt ikke columbusægget. 

Pkt.17 Opfølgning på debat om medlemstal. 

Ja hvordan får vi fat i flere, når der ikke rigtig bliver købt hvalpepakker eller meldt hvalpekøbere ind af 

opdrætterne. Ville meget gerne se mange flere af medlemmer ude omkring på træningspladserne, men er 

tiden til dette i dagens Danmark? 

Pkt.18 Eventuelt 

Dorte besvarer en henvendelse omkring en opdrætter og dens parringer. 

Karin vil godt have en snak om hvordan en Berner ser ud og evt. få en dommer snak om dette. 

Skuet i Sønderjylland bliver muligvis aflyst pga. for få tilmeldinger. 


