
Referat af bestyrelsesmødet d.6.10.2012 kl. 9.45 I Nyborg hallerne. 

Tilstede: Lise Kjær, Rikke Mollerup, Leif Mikkelsen, Karin Nielsen, Bent Jacobsen, Jeanette Michelsen (til 

11.45), Kurt Thomsen og Dorte Paludan 

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

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

 Svar på mail m.m. 

Vi huskede hinanden på at svare på de mails, der kræver stillingtagen. Vi har alle fået levereglerne for 

bestyrelsen. 

Pkt.2 Budget og økonomi 

Der er pt. et fald i overskuddet på udstillingerne i år på 40.000 kr. Men samlet set følger vi budgettet og der 

er ikke de store afvigelser. Næste år holder DKK dobbelt udstilling på Bornholm, det betyder at vi ikke 

afholder udstilling på Bornholm. 

 Principper for udbetaling af kørepenge. 

Hvis der skal udbetales kørerpenge for arrangementer ud over aftalt møder, skal der udarbejdes et budget 

overslag, hvoraf kørerpengene fremgår. Dette skal bestyrelsen tage stilling til inden arrangementerne 

afholdes. Dette gælder både bestyrelsen og udvalgene og er udelukkende for at holde snor i udgifterne. 

 Annoncepriser og sponsoraftaler 

Priserne for annoncer i bladet bliver pr. 1.1.2013 

Helside 500 kr. pr. blad og for 6 blade i træk 2500 kr. 

½ side 300 kr. pr. blad og 6 blade i træk 1500 kr. 

Opdrættere må ikke annoncere deres hvalpe i bladet, kun produkter de sælger. Hvalpe henvises til 

hvalpelisten på vores hjemmeside. 

Sponsoraftaler:  

Dorte tager kontakt til Olivers og høre hvordan det går med vores aftale og om de vil sponsere til vores 

udstillinger, gerne godbidder. 

Principperne for sponsoraftaler må være at: 

-klubben skal have noget tilbage f. eks sponsorgaver 

- Klubben vil ikke stå som anbefaler af produktet 

-det må ikke være tungt administrativt. 

Dorte udarbejder et oplæg og Lise og Dorte ser sammen på hvem vi kan få til at sponsere klubben. 



 

Pkt.3 Træningspladserne 

Vi vil gennem Aktivitetsudvalget (Jens) høre om der er noget vi kan gøre for at få træningspladsen i 

Nordjylland op at køre igen, men der skal selvfølgelig at det frivillige grundlag. 

Bent tager kontakt med Jens. 

 Samarbejdsaftaler  

Vi har samarbejdsaftaler i hus for alle træningspladser nu, på nær Nordjylland. 

Der er også ved at være ”ansættelseskontrakter” fra alle pladserne, det af hensyn til forsikringen. 

 Forsikringsspørgsmål 

På baggrund af det rejste spørgsmål anbefaler vi at pladserne sikre sig at alle hunde har en udvidet 

ansvarsforsikring eller det der svar hertil. Dorte skriver rundt. 

Pkt.4 Avl og sundhed 

 Overførelser af andre hunde 

Vi har en aftale med DKK om at ingen overførte hunde får ophævet deres avlsforbud før DBSK har været 

hørt. Vi har efter DKK sendte en mere generel rundskrivelse rundt være i kontakt med DKK, som har 

bekræftet at vi stadig har den aftale. 

 De etiske anbefalinger 

Der er lagt DKKs nye etiske anbefalinger ind på hjemmesiden. Vi skal se på om vores egen skal justeres og 

om der skal stilles forslag herom på generalforsamlingen. 

 Hvalpepakker, de forskellige henvendelser 

Der har været en række henvendelser om de nye hvalpepakker og forslag til ændringer af disse. 

Træningspladserne skal tage i mod hvalpeejer med gavekort og vil få deres betaling ved indsendelse af 

gavekortene to gange årligt. 

Der er ikke stor efterspørgsel efter hvalpepakkerne, så vi afventer og ser hvad behovet bliver før vi laver 

ændringer. Lise ser dog på hvordan vi kan stykke et tilbud sammen til folk der allerede er medlem eller 

tidligere Berner ejere. 

Vi omtaler hvalpepakkerne i bladet igen og spørger Erika om hun når kuldene tilmeldes hvalpelisten vil 

huske opdrætterne på hvalpepakkerne. 

 Samarbejde med KU-life 



Lise Nielsen stopper desværre med udgangen af måneden. Lise har fået et job i human kræftforskning. Vi vil 

savne hende og ønsker hende held og lykke. AnneMarie Kristensen og Lisbeth Rem Jessen overtager hver 

deres del af projektet. Vi vil aftale et møde og finde ud af hvordan vi fortsat kan indgå i arbejdet med at 

støtte projektet. 

 Pkt.5 Udvalgene 

 It, herunder hjemmesiden 

Det er efterhånden og efter hårdt arbejde en velfungerende hjemmeside vi har. Der er lagt masser af 

artikler ind under sundhed. 

Vi brugte noget tid på at snakke om udstillingskritikker og resultater og om hvordan disse fremover skal 

være på hjemmesiden. Kurt ser på de tekniske muligheder for baby og hvalpe. Udstillingsresultater ligger 

på hundeweb 

 Sundheds- og avlsudvalget herunder Tysk genundersøgelse 

Der er aftalt avlsseminar for og med opdrættere d. 11.11.i Middelfart. Der håbes på stor deltagelse. 

Karin har været i Tyskland og hørt et foredrag om en gentest / alvsværdi for HD-AD og levealder. 

Det lyder spændende og Karin tager kontakt med den tyske professor for at få hans slides m.m. derefter 

skriver hun i bladet. Før vi melder mere ud skal vi være sikre på at det er korrekte oplysninger vi giver 

medlemmerne. 

Dorte ser på et forslag om at ændre kræftkontoen til en mere generel forskningskonto, set i lyset af Lise 

Nielsen stop og et ønske om at kunne støtte et projekt som ovenstående, hvis det viser sig brugbart i avlen. 

 Aktivitetsudvalget, trænerseminar 

Vi har ikke modtaget referater længe. 

Trænerseminaret i Jylland er aflyst, der afholdes trænerseminar på Sjælland i dag og der deltager nogle af 

de jyske trænere. 

 Udstillingsudvalget 

Der var ikke mere end det vi snakkede om under økonomi punktet. 

Pkt.6 Bernerbladet 

Vi ændrer udgivelse tidspunktet til medio den måned bladet udkommer i. Men det betyder ikke at 

bestyrelsen m. fl. får korrekturen senere end de gør i dag, senest op til weekenden inden d.10. 

Vi har oprettet konto hos postvæsenet således at regningen sendes direkte til kassereren og den der 

aflevere på posthuset ikke skal lægge ud. 

Kurt finder ud af hvem der skriver nyt fra bestyrelsen næste gang. 



   

 Pkt.7 Opstillinger til generalforsamlingen, indkaldelse i dec. blad 

Vi har lokale og dirigent er spurgt. Indsendelsesfrist for forslag m.m. bliver 23.2. 

Første indkaldelse i dec. nr. 

Bent, Rikke og Lise genopstiller. Leif må desværre på grund af arbejdet vælge ikke at genopstille, men vil 

fortsat gerne sætte bladet op. Der mangler to kandidater så der bliver suppleanter nok. 

Vi havde en snak om årets hunde, opdrætter m.m. og overvejer at stille forslag om at det i fremtiden 

hedder årets eksteriør hund i lighed med året LP, Rally hund m.m. 

Vi stiller også forslag om dette til DKK. 

Det vil præcisere hvad titlen dækker over. 

Vi vil så se på om vi kan lave en årets opdrætter hvor sundhedsaspekter også indgår. 

Pkt.8 Eventuelt 

Kurt sender ny mødekalender ud. Vi skal holde møde søndag d. 24.2 af hensyn til generalforsamling. 

 

 

 


