
Dansk Berner Sennen Klub 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 8.1.2012 på Assensvej 10, Middelfart.  Kl.10 

Fra kl.10-14.00 deltog avls-og sundhedsudvalget. 

Tilstede: Kurt Thomsen, Bent Jacobsen, Leif Mikkelsen 

Afbud fra Jeanette Michelsen(Syg), Karin Nielsen (kursus) og Christian Niss 

Fra udvalget: Lone Thomsen, Lilian Milek Madsen, Connie Beck, Erika Bromose og Karina Christiansen 

Dorte Paludan referent. 

 

Pkt. 1  Godkendelse af referat, gennemgang af postliste og tjekliste 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Der var ingen ting til post og tjeklister. 

Pkt.2 Regnskab og budget 2012.  

 Priser på ydelser, tilbagemelding fra avlsudvalget 

Pkt. blev udsat, dels fordi Jeanette var syg dels pga. af tiden 

Pkt.3 Opgaver  

fordeling af opgaver i bestyrelse, opdateringer på hjemmesiden, hvem kan vi få til at stille 

op.  

Punktet blev udsat. Det er oplyst at Christian pga. arbejdsskift m.m. stopper i bestyrelse efter 

generalforsamlingen. Kurt overtager indtil videre opdatering af hjemmesiden og Leif lægger 

avlsgodkendelser ind. Erika skal have et kursus i at passe hvalpelisten. 

Pkt.4 Bernerfestival. 

 Endelig fastlæggelse af program, sponsorer m.m. 

 Til bladet og hjemmeside. 

Det er ved at falde på plads, program m.m. kommer i bladet. På grund af sponsormangle (store 

sponsorgaver) bliver der ikke noget lotteri, kun amerikansk i givet fald. 

Pkt.5 Overgangen til træningspladser 

 Samarbejdsaftaler m.m.  

Planlægning af møde med aktivitetsudvalget 



Bent rykker for ”ansættelseskontrakter” i forhold til forsikring. Bent revidere også samarbejdsaftalen og 

sender den ud igen med de smårettelser der har været ønske om. 

Vi mangler for en enkelt plads, den tager Bent kontakt til. Det virker som det fungerer. 

Vi besluttede at betale de hjemmesider for træningspladserne som ikke er en underside til hovedklubbens, 

de skal blot sende regningen. 

Pkt.6 Øvrige udvalg m.m. 

Punktet blev udsat 

Pkt.7 Blad og hjemmeside (kun kort) 

Punktet blev udsat 

 

Sammen med Avls og sundhedsudvalget 

Pkt.8 orientering om DKK’s repræsentantskabs møde d.7.1 

Kurt og Dorte orienterede om de forhandlinger, der havde været på repræsentantskabsmødet. 

Der blev næsten ikke rettet i det udsendte materiale, det var kun småting og uden betydning. 

Fra mandag den 9.1 er der ikke længere et udstillingskrav før stambogsføring, ligesom de etiske regler er 

blevet ændret noget og blevet til anbefalinger. Så snart de er blevet officielle fra DKK lægger vi det på 

hjemmesiden. Det bliver meget mere opdrætternes ansvar. 

Indtil vi formentlig i løbet af februar har haft en forhandling med DKK, gælder alle andre regler for racen 

endnu. 

Vi havde derefter en lang og meget konstruktiv debat om hvad der i fremtiden bliver klubbens opgave og 

hvad for nogle forhold man kunne tænke sig at avls-og sundhedsudvalget i fremtiden ville tage kontakt til 

opdrætterne om. Der var stor enighed om at klubbens skulle varetage hundenes interesser og meget ville 

blive opdrætternes ansvar. Vi vil derfor prøve at få så meget oplysning om avl, opdræt m.m. på 

hjemmesiden, men også ad den vej oplyse hvalpekøberne om deres rettigheder og muligheder for at stille 

spørgsmål. Klubben skal altså informere, lave kurser, avlsseminarer og indsamle data, så vi kan sige til, hvis 

der er noget helt skævt i forhold til sundhed og type på vej. 

Det kunne være en god ide, hvis vi hen ad vejen kunne få lavet en formålsbeskrivelse om hvad vi klubben 

og opdrætterne vil med racen og hvordan vi kommer derhenad under hensyn til avlsrestriktionerne og de 

etiske avls anbefalinger både klubbens og DKK’s. 

 

 



Pkt.9 Avlsregler, avlsgodkendelser, hvordan kommer vi videre. 

 Oplæg til avlsseminaret d. 29.1 

Vi snakkede om hvilke avlsrestriktioner som vi gerne vil beholde i klubben, ud fra hvad fra lørdagens 

informationer fra DKK mente kunne være realistiske og samtidige gavnlige for racen, derudover gennemgik 

vi de nuværende avlsregler og så hvor og hvad der skulle flyttes over i de etiske anbefalinger og i et sæt 

”avlsregler”. Klubben må gerne lave etiske anbefalinger der mere vidtgående end DKK’s og det finder vi 

formålstjenligt.  

Omkring restriktioner: 

DRU m.fl. hunde må ikke få automatisk avlsret 

Vi vil gerne beholde fotograferingspligten. 

Hunde med AA status 3 skal ikke kunne indgå i avlen 

Omkring HD endte op med følgende fire modeller: 

 Hunde med HD status A, B og C kan indgå i avl. 

 Hunde med et gennemsnitligt indeks ved parring på minimum 90 skal kunne indgå i avl. 

 Alle hunde uanset status kan indgå i avlen, men hunde med Status D og E skal v på 

parringstidspunktet havde et eget indeks på minimum 90. 

 Alle fotograferede hunde kan indgå i avl uanset status. 

Derudover var der ingen ønsker om restriktioner, før vi evt. får en test for kræft. 

Vi ligger et skriv på hjemmesiden hvor vi gør medlemmerne opmærksom på at hvis de vil have indflydelse 

på hvad angår restriktionerne og forhandlingerne med DKK, skal de  enten er at møde op på avlsseminaret 

d. 29.1 eller skrive en mail. 

Hvad angår de øvrige ”avlsregler” og de etiske anbefalinger skal de besluttes på generalforsamlingen. 

Vi gennemgik de etiske anbefalinger og sammenholdt den med de nuværende avlsregler. 

Dorte arbejder videre med at få dem skrevet rent og få lavet forslag omkring avls og sundhedsudvalget. 

Dette kommer som særskilt bilag og kommer både på hjemmeside senest i weekenden d. 14-15. 

Senere efter avlsseminaret vil de blive rettet til og udsendt til generalforsamlingens behandling. 

Så snakkede vi lister på hjemmesiden og blev enige om følgende oplæg: 

Hvalpe/parringsliste: for at kunne komme på denne liste skal begge forældre dyr opfylde 

avlsrestriktionerne, opdrætter skal være medlem af DBSK, forældre dyr skal være udstillet eller fremstillet 

på avlsbeskrivelsesarrangement. (det er noget vi arbejder på at kunne tilbyde). Udenlandske forældre skal 

opfylde deres landes krav. 



Hanhundeliste: ejer skal være medlem af DBSK, hunden skal opfylde kravene til avlsrestriktion og være 

udstillet.  Hunden skal have bopæl i Danmark. Hvis der er ønske om en tæveliste skal kravene være ens. 

Opdrætterliste: opdrætteren skal være medlem af DBSK, være bosat i DK og have kennelmærke. 

Vi brugt noget tid på at snakke om, hvad der kunne føre til at man ikke kunne stå på listerne og er i første 

omgang der hvor vi nok vil bruge venlige breve og i grelle tilfælde gøre brug af sidste punkt i DKK’s etiske 

avlsanbefalinger. Men det er noget af det der kræver mere tid og flere debatter. 

Pkt.10 Sammensætning af udvalget, direkte valg, udpegninger. 

Både udvalg og bestyrelse er af den opfattelse at der skal stilles forslag til Generalforsamlingen om at 

udvalget i fremtiden ikke både vælges og udpeges men kun udpeges af følgende grunde: 

Det kan give mere arbejdsro og længere arbejdsperioder, der ikke mange der stiller op, man se efter folk 

med særlige kompetencer, som der i forhold til arbejdet kan være brug for i en bestemt periode, gøre det 

mere fleksibelt og sikre arbejdsro, der kan komme uddannelse på tale gennem DKK, det bliver nemmere at 

få nedsat eventuelle ad hoc udvalg. 

Dorte arbejder videre med at få udarbejdet et forslag. 

Pkt. 11 Forslag til generalforsamlingen samlet fra udvalg og bestyrelse. 

Punktet blev ikke behandlet særskilt, men så det fremgår af ovenstående fremsættes en række fælles 

forslag. 

Pkt. 12 Eventuelt. 

Vi skal huske at sætte en reminder på om at betale for at stå på opdrætterlisten. 

Avls - og sundhedsudvalget arbejder videre på at få Helle Proschowsky ud til et foredrag i efteråret omkring 

indeks som avlsredskab. 

Bestyrelsen er indstillet på at dække en del af det, det koster vi vil blot gerne se et budget. 

Det kan evt. afholdes sammen med en anden klub. 

 


