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Ref. Bent Jacobsen 

 

1. Referat og Postliste 

Referat underskrevet. Ingen kommentarer til referat og postliste 

 

2. Økonomi 

Frank har endnu ikke fuld afgang til klubbens kontoer 

Regnskab er bogført indtil 30. april 2014 og pt. et underskud på knap kr.31000 

som er forventet. 

Eventuelle udgiftsbilag kan sendes til Kasserer (Frank) men forvent lidt ventetid. 

 

3. Berner Bladet 

Nye indmeldelser modtager Frank som sender klubbens foldere ud. Karin får mail 

omkring en indmeldelse når kontingent er betalt og det nye medlem får tilsendt 

det sidst udkomne Berner Blad 

Prøver med rabat på 50 kr. ved indmeldelse på Hasmark udstillingen. (Lise 

kontakter Lone.) 

Økonomi på Berner Bladet ser ud til at ramme på budget selv med de nye tiltag. 

Berner Bladet skal forsynes med ”Returneres ved varig adresseændring” under 

afsenders navn (Frank) så vi på den måde kan undgå at blade ikke når frem til 

medlemmer ved adresse ændringer og bare forsvinder. (Susanne kontakter 

redaktøren.) 

Nyt layout på for og bagside Berner Bladet blev godkendt 

Præmiekuponer til vindere af for og bagside billeder er fremstillet. Disse sendes 

som hidtil ud af redaktøren. 

Annoncepriser skal i Berner Bladet. (Lise kontakter redaktør) 

Annoncepriser indarbejdes i Bestyrelsens Forretningsorden.(Bent) 

Nye medlemmer kommer i bladet (Frank) 

 

4. Præmiekuponer 

Nye præmiekuponer til udstillinger er fremstillet. Bestyrelsen var ikke tilfreds 

med kvaliteten og trykkeriet fremstiller nogle nye som vil være klar til Hasmark 

udstillingen. (Lise og Redaktør) 

 

5. Velkomstfoldere 

Der laves et oplæg til ny velkomstfolder til nye medlemmer. (Louise) 

Nye medlemmer opfordres til at sende et billede ind til Berner Bladet af deres 

Berner(e) 

Folderen indarbejdes i Bestyrelsens Forretningsorden.(Bent) 

 

6. Generalforsamling 2015 

Bliver afholdt d. 11. april på Sjælland 

Bestyrelsen har forslag til dirigent 

Antvorskovhallen i Slagelse forsøges booket. (Bent) 
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Ref. Bent Jacobsen 

 

7. Ansøgning som Berner dommer 

Drøftede indstilling som dommer. (Lise kontakter ansøger) 

 

8. Henvendelse omkring parring 

Drøftede henvendelsen (Karin kontakter DKK) 

 

9. Olivers 

Rikke og Louise gøres til sponsoransvarlige og de udarbejder et oplæg til 

Retningsliner for Sponsorudvalg som fremligges for bestyrelsen. 

Rikke og Louise har afholdt et godt møde med Olivers omkring fremadrettet 

samarbejde. Der arbejdes videre med samarbejdet med Olivers og foreløbig ligger 

det fast at alt som vedrører sponsorrater fra Olivers skal gå gennem dem. Dette 

gælder udvalg og træningspladser. 

 

10. Nyt fra udvalgene 

Udstillingsudvalget viste opgørelse over udestående vedr. præmiekuponer 

Flot med klasse statistik på PM til udstillinger 

Avlsudvalg kontakter muligt medlem af udvalg som Bestyrelsen sagde ok til 

Udvalget skal huske at rette deres retningslinjer til på deres første møde og 

foreligge dem for bestyrelsen. 

Aktivitetsudvalget er klar til Hasmark og der arbejdes på et 1. dags 

Trænerseminar muligvis d. 4. oktober som evt. også kunne være for ”menige 

medlemmer” 

 

Bestyrelsen vil prøve at afholde møde med alle udvalg d. 9. august kl. 11.00 i 

Middelfart. Bestyrelsen udarbejder agenda til mødet som kommer efter 

bestyrelsesmødet d. 12. juli og udvalgene er velkomne til at komme med punkter. 

(Bent kontakter)   

 

11. Nyt fra træningspladserne 

Suså har tilkoblet ny træner – ellers ikke noget fra pladserne. 

 

12. Opgaveliste 

Listen blev gennemgået og ajourført 

 

13. Hjemmeside 

Der blev besluttet at oprette et It udvalg som pt. består af Lise og Christian 

De laver et oplæg til hvad hjemmesiden skal indeholde af data og som kun skal 

være tilgængelige for klubbens medlemmer og desuden pris og leverandør. 

Klubbens CVR nummer er flyttet over Lises navn 

Vi vil prøve at få taget billeder af personer som har poster i klubben til 

hjemmesiden på Hasmark udstillingen.   
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14. Tilbud fra MyPets 

Der henvises til bernershoppen. (Bent) 

 

15. Hvalpepakker 

Tjekke op på om der mangler noget til hvalpepakker. (Karin) 

Hvalpepakker blev rettet til så allerede medlemmer får deres pakke 100 kr. 

billigere.  

Sende skema med hvalpepakker ud til opdrættere. (Bent) 

Oplæg til spørgeskema vedr. hvalpepakker til næste møde. (Bent)  

 

16. Størrelse af gavebeløb 

Til personer med poster i klubben blev vi enige om at give 150 kr. + fragt ved 

runde fødselsdage: 30-40-50, 60 år, ved fødsel, bryllup, sølv og guldbryllup. 

Desuden ved dødsfald hvor beløbet blev fastsat til 300. 

Beløbene skrives ind Bestyrelsens Forretningsorden. (Bent) 

 

17. Opdatering af hitlister 

Drøftede ajourføring af hitlister 

 

18. Sundhedsdatabase 

Der var givet udtryk for en sundhedsdatabase på årets generalforsamling. 

Bestyrelsen har pt. Ikke ressurcer til at oprette en sådan. Der henvises til 

www.bernergarde.org   

 

19. Fremtidsplaner/visioner for DBSK 

Havde en længere debat omkring dette punkt og der var enighed om der skal 

arbejdes videre med dette. 

 

20. Næste møde 

12. juli 2014 kl. 10.00 i Løsning 

 

21. Evt. 

Referat fra avlsseminar kommer i næste Berner Blad (Lise) 

  

 

 


