
Referat af bestyrelsesmødet d. 28.april 2012 kl. 9.45 hos Jeanette 

Tilstede: Kurt Thomsen, Bent Jacobsen, Karin Nielsen, Jeanette Michelsen, Rikke Mollerup, Lise Kjær og 

Dorte Paludan.  Afbud fra Leif Mikkelsen 

 

Pkt.1 Godkendelse af referat fra sidste møde, postliste m.m. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Kurt bød velkommen specielt til Rikke og Lise. 

Der var et enkelt spørgsmål til postlisten omkring samarbejde Sjælland. 

Pkt.2 Forretningsorden for bestyrelsen, konstituering af bestyrelsen, fordeling af arbejdsopgaver 

m.m. 

Forretningsorden blev gennemgået og godkendt i sin nuværende form. 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand:   Kurt Thomsen 

Næstformand: Bent Jacobsen 

Kasserer:  Jeanette Michelsen 

Sekretær:  Dorte Paludan 

Kurts udsendte forslag til møde datoer blev gennemgået og Kurt overvejer om d. 11.8 kan blive 12.8. 

Vi prøver at få lokale til generalforsamlingen 2013 d. 20.4. 

Vi snakkede lidt om bestyrelsens(Kurts) leveregler og arbejdsmetoderne og blev enige om disse efter en 

god snak. 

Vi gennemgik og fordelte opgaverne.  

 

Pkt.3 Opfølgning fra generalforsamlingen, forslag og valg m.m. 

Vi har fået en henvendelse fra Mette Guhle omkring generalforsamlingsafvikling. 

Dorte udarbejder et svar som rundsendes inden Mette får sit svar. 

Ellers var det en god generalforsamling, vi kunne godt have ønsket flere medlemmer tilstede. 

Pkt.4 retningsliner og samarbejdsaftaler for udvalgene og enkelt personer 

 Nedsættelse og udpegninger til udvalg og poster 

  



Udstillingsudvalget 

Udvalget består af Lone Thomsen og Bent Olsen, vi skal nok have flere medlemmer i udvalget snart. 

Bestyrelsen vil gerne se dommerforslag til 2013 og 2014. 

Retningsliner for udvalget blev godkendt. 

  Avls - og sundhedsudvalget 

Der er nogle mindre ændringer i det udkast til retningsliner som var blevet udsendt. 

Efter ønske fra udvalget genudpeges Karina Christiansen og Lilian Milek Madsen udpeges. Karin tilknyttes 

udvalget som bestyrelsens repræsentant. 

Dorte er til rådighed ved udarbejdelse af regelsæt, forslag til avlsanbefalinger m.m. 

 Aktivitetsudvalget 

Vi tilretter retningslinerne, så kredsene forsvinder og bliver til træningspladser. 

Jens Juul, Mia Thygesen, Ulla Hobert og Lene Hadbjerg fortsætter i udvalget. 

 It- udvalget 

Retningslinerne er gode nok. Udvalget består af Kurt, Leif og Lene 

 Hvalpeformidler 

Erika vil heldigvis gerne fortsætte. Der rettes nogle få ting i samarbejdsaftalen. Bl.a. kontonr. 

 Iwg 

Inge Bibby er ved at undersøge om DBSK kan stille med to repræsentanter. Kan vi det bliver det Inge med 

Karin som ”føl”. Vi bede Inge om at få det bekræftet skriftligt. 

 Redaktør 

Jens Jacob fortsætter og vi retter nogle få ting i samarbejdsaftalen.  Rikke tilknyttes som opsøgende 

skribent. 

 Hvalpepakker 

Kate Madsen sender fortsat hvalpepakker ud. 

Vi sætter indholdet af hvalpepakkerne på dagsorden næste gang og Lise laver et oplæg. Det kunne være 

tilbud om træning, gavekort til Bernershoppen eller muleposer m.m. 

Pkt.5 Økonomi- budget 2012 

Jeanette gennemgik regnskab og budget. Det ser p.t. ok ud og der er et lille overskud ind til videre. 



Pkt.6 Træningspladser, særligt Århus 

 Mødet med repræsentanter fra træningspladserne og aktivitetsudvalget 

Der bliver møde med træningspladserne d. 16.juni. Fra bestyrelsen deltager Bent, Kurt og Dorte. 

Alle har fået invitationen og oplæg. Vi håber på nogle input inden mødet. Vi spørger Aslaug om der er en 

projektor i Bakkehuset. 

Vi fortalte kort om hvordan det står til i Århus, som alle var orienteret. 

Kurt fortalt at der p.t. er en midlertidig styringsgruppe i Suså og at de arbejder på at starte på en frisk til 

august. Af hensyn til at få arealer af kommune har vi nu fået et CVR nr., som andre også kan bruge i forhold 

til folkeoplysningsloven og lokaler. Dette skriver vi særskilt til træningspladserne om. 

Pkt.7 Berner Festivalen og udstillingen i pinsen 

Der er godt 50 hunde meldt til udstilling begge dage. Der er pt. 9-10 hvalpe og babyer. 12 til LP prøver og 32 

til Rally. 

Vi sætter tilmeldingen til middagen på hjemmesiden.  

Lise og Steen vil gerne hjælpe allerede fredag. 

Lise nævnte at man kunne spørge best friend, bilka og føtex om sponsorgaver, vi hører bl.a om Aslaug har 

lyst til spørge på Fyn. 

Jens Jacob og Dorte prøver at lave noget til Fyns verdenspresse om dagen. 

Vi hører om Lone Pedersen kan/vil arrangere reklame gåtur i Odense om fredag . 

Rikke bliver ringsekretær i Hvalpe og baby ringen, samt hjælper til i Vind og forsvind. 

Vi drøftede muligheder for at få/låne et fadølsanlæg.  

Pkt.8 Avlsrestriktioner, henvendelse til DKK om stambøger. 

 Lister m.m. administration optagelse på hjemmesiden. 

 Etiske regler 

Regler for klubbens Avls – og sundhedsudvalg blev gennemgået og godkendt. Vi snakkede om DKKs 

foreløbige svar og vil bede om at få det uddybet. Dorte kontakter DKK og beder om møde eller lignende. 

Avlslister: priserne bliver de samme som nu.  Og opdrætter listen opdeles i dem med opdrætteruddannelse 

og øvrige.  

Alle hundeejer, der har hunde med AD status 2 får et personligt brev om at hundene fjernes når de nye 

lister træder i kraft. 

De etiske regler er ved at være klar til hjemmesiden. 



Der blev rejst nogle spørgsmål i forhold til parringer og fødsler og de nye stambøger. 

Disse spørgsmål beder vi DKK om hjælp til at besvare også vender vi tilbage med information. 

Husk at  eventuelle dispensationsansøgninger i forhold til de nuværende(gamle) avlsregler frem til 1.6 skal 

søges inden parring finder sted. 

Pkt.9 Bladet, facebook og hjemmeside 

 Hvem skriver hvornår. 

 Hvordan får vi mere indhold i bladet og hvad vil vi med bladet. Andre forsider? 

Bladet: Vi har fordelt hvornår hvem skriver nyt fra bestyrelsen til hvilket nr. 

Vi snakkede om bagside billederne kunne være et større billede, en tegning eller en lille opgave. Det kunne 

give en mindre præmie at være på bagsiden.  

Forsidebillederne måtte gerne skifte lidt mere i udtryk. Husk at skrive på side 2 at billeder til forsiden skal 

være i høj format. 

Skal vi give præmie for gode artikler? 

Lise vil gerne skrive lidt til hver gang om træning hjemme, hun snakker lige med Jens Juul. 

Rikke bliver lidt mere opsøgende journalist og skriver både selv og får andre i gang også. 

Rikke spørger enten Lisbet Ramsing eller Helle Sinclair om de vil skrive lidt om basis pelspleje. 

Vi foreslår at der på forsøgsbasis oprettes en køb og salg opslagstavle. 

Facebook:  Karin fik en masse input til hvad siden kan bruges til. 

Billeder, reklame for Berner Festivalen, Dorte sender nogle ting i word til Karin, Aktivitetskalender, 

træningspladsoversigt, hvalpeformidlings henvisning, hjemmeside opdateret og meget mere. 

Karin tager kontakt til Gitte Suhr, som har tilbudt at ligge billeder, videoer m.m. fra udstillingerne ind på 

vores side. 

Hjemmeside: Der arbejdes videre på at videreudvikle siden så den bliver mere bruger venlig. 

Helseregistreret er på vej. Vi ser på der kan skrives mere om hver hund på listerne/stambøger 

Pkt. 10 Eventuelt 

Vi drøftede en personsag. Dorte undersøger hvordan vi går videre. 

Bent og Karin efterlyser kataloger fra 2009. 


