
Referat af bestyrelsesmøde d. 9. 
januar 2010 

Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian 
Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg.  

Punkt 1. Godkendelse af referat og postliste. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Der var ingen spørgsmål til 

postlisten. 

Punkt 2. Personsag. 

Punkt 3. økonomi, balance og budget. 

Vi gennemgik det foreløbige regnskab, det ser meget pænere ud end 
forventet. Vi fik et overblik over hvad der manglede af posteringer, før 

regnskabet kunne blive endeligt færdigt. Ved enkelte poster foretog vi en 
opsplitning eller omflyttede beløb til andre konti, hvor de rettelig høre hjemme. 

Derudover gennemgik vi alle poster med henblik på at få lavet et budget for 

2010. Vi må desværre nok konstatere, at vi må budgetter med underskud. 
Budgettet laves færdigt af Per, så det er klar til udsendelse med 

generalforsamlingsmaterialet. 

Vedrørende: kræftkontoen står der 100.000 kr. der efter aftale med Lise 

Nielsen overflyttes til hendes projekt.  Overskuddet for lotteriet er overført til 
kontoen og der foreligger nu den helt endelig opgørelse fra Berner Festivalen, 

så også de sidste penge af overskuddet kan overflyttes til kræftkontoen. 

Vi beder Lise Nielsen om at skrive lidt om hvad hun stadig mangler penge til 

og hvor mange. 

Det er et ganske flot resultat klubben selv har fået samlet ind. 

Vi talte om at stoppe annonceringen i blå avis pga. vi ikke længere må advarer 
om køb af ikke DKK hunde. Vi spørger avlsudvalget om deres vurdering. 

Der bliver lavet hensættelse til de to projekter der færdiggøres i starten af 
2010: Ny hjemmeside og dommerseminar. 

  

Punkt 4. Dommerseminar 



Der deltager 19 dommere på seminaret. Kompendium er i trykken, og det 
bliver et meget flot materiale vi kan udlevere til dommerne. Det vil 

efterfølgende være muligt at købe et eksemplar af kompendiet. 

Lene sørger for Nøgle, frokost, frugt, slik, drikkevarer. 

Dorte sørger for morgenmad, te og kaffe, samt kage og gave til 

oplægsholderne, spørgeskema, afregningsbilag. 

VI skal huske bestik, tallerkener m.m. 

Dem der har hunde med skal huske de skal være rene og børstede. 

Lilian, Christian og Dorte har hunde med fra bestyrelsen, derudover kommer 

Peter og gerne tre mere med hunde. 

Punkt 5. Udvalg og kredse 

Udstillingsudvalget: der er behov for at indkøbe to nye skrivemaskine samt to 

nye telte, der står hensat penge til dette. Så de skal bare gå i gang. Britta 
Lindegaard har forlad udvalget. Vivian Olsen går ind og hjælper med indkøb og 

bestillinger. 

Avlsudvalget: holder møde d.12.  Vi spørger om deres mening med hensyn til 

annoncering i den blå avis. 

HD-indeks:  med hensyn til den nye beregningsmetode, så skaber det store 
problemer for racen, stort set alle hunde har fået et stærkt faldende indeks og 

rigtig mange ligger nu under 100. De har ganske vist nu historik tilbage fra før 
1.1.2010 med det er også efter den nye beregningsmetode, det skal man i høj 

grad være opmærksom på hvis man forventer at parre inden for de næste par 
måneder. Det er så ikke længere nødvendig at udskrive og medsende 

indekstallet. 

Det kan som sagt give store problemer for racen og når vi har indsamlet 

materiale, anmoder vi om et møde med DKKs sundhedsudvalg. 

Der kommer noget i bladet. 

Lilian orienterede om to medlemshenvendelser om avl med tæver med fejl. 

Lilian skriver et udkast til svar og rundsender det inden hun svarer DKK. Vi må 

rette henvendelser i sagerne direkte til sundhedsudvalget. 

Aktivitetsudvalget: ikke noget nyt pt. 



Kredsene ingen bemærkning. Husk at indsende referater fra 
generalforsamlingerne og regnskaber. 

Punkt 6. Ras udvalget. 

Pia Larsen kan på nuværende tidspunkt ikke påtage sig at deltage i udvalget. 

Der er ikke sket noget endnu. 

Lone Thomsen og Dorte tilbød at gå ind i udvalget. Lilian tager det med på 

avlsudvalgets møde på tirsdag. 

Der skal gerne være noget klart til avlsseminaret d. 23. Lilian bliver 
hovedoplægsholder på dette møde. 

  

Punkt 7. Bernershoppen, samarbejdsaftale. 

Vi godkendte Lars Bibby forslag om 3 måneders varsel om deltagelse på 
udstillinger. 

Vi sender den reviderede udgave til underskrift. 

  

Punkt 8. Sydjylland, ekstra træningsplads. 

Vi måtte desværre konstanter, at det ikke lykkes at blive enige om en 

samarbejdsaftale for en træningsplads i Als område, som både pladsen, 
kredsen og bestyrelsen kan godkende. 

Vi må håbe det lykkes senere, for det er en stor kreds geografisk, så der burde 
kunne være hunde nok til to pladser. 

  

Punkt 9. Generalforsamlingen. 

Lilian og Per genopstiller ikke. Kurt og Dorte genopstiller. 

Det bliver afholdt i Borgerforeningens hus i Nyborg. 

Bestyrelse stiller forslag omkring hitliste og kredsregler. 

Vi har styr på forslag til dirigent m.m. Der skal findes et forslag til referent.. 



Dorte undersøger om der er behov for at få trykt nye stemmetællere. 

  

Punkt 10. Fællesmødet d. 27.2. 

Husk nøgle til køkken, aftales med Trine Schwalbe. 

Dorte mailer deltagerlisten rundt, så flest mulige kører sammen. 

Per laver sandwich, Leif står for drikkevarer, Lilian står for frugt og kage. 

Punkt 11. Blad 

Leif skriver nyt fra bestyrelsen og rundsender dette til os alle. Vi sætter tak for 

ønskefonden i. 

Dorte laver opslag til opslagstavlen om opdrætterlisten, billeder og konti. 

Leif ser på billedtekster og på udbygning af side to med de forskellige konti. 

Bladet skal senest være hos Dorte 3.2 ellers må Leif sende det ud denne gang. 

  

Punkt 12. Hjemmeside(r) 

Vi så på førsteudgaven af den nye hjemmeside. Det ser lovende ud, vi vil alle 
sammen gerne have et større brunt felt. Christian bringer alle vores ønsker 

med tilbage til Anders. 

Vi ønsker tre logoer på forsiden: DBSK, DKK, FCI. 

Husk under klubben skal udstillingsudvalget med. 

Billeder indsendt til bladet skal også fremover også automastik kunne bruges 
på hjemmesiden, vi får skrevet om dette i bladet. 

Christian havde lavet et meget forarbejde og udarbejdet en hel liste over ting 

vi skulle tage stilling til. Den blev gennemgået og opgaverne fordelt. 

Det var meget dejligt med denne liste, det lettede arbejdet en hel del. 

  

Punkt 13. Eventuelt. 



Berner debat siden, vi skriver på klubbens egen side, at alt der skrives på 
Berner Debat er DBSK total uvedkommen og klubben ikke er ansvarlig for 

noget af det skreven. 

Endvidere gør vi på klubbens hjemmeside opmærksom på at det ikke er 25 % 

af racen er dør af MH. Dette er der ikke belæg for at påstå. Det er 25 % af de 
indsendte døds registreringer dvs. ca. 150 indsendte registreringer på afdøde 

hunde over en periode på 15-20 år. Set i forhold til registrerede  hvalpe i 
sammen periode udgør 0,4 %. 

Det er stadig for mange, og klubben støtter til stadighed alt arbejde 

vedrørende avlen af  sunde, raske, langtlevende, racetypiske hunde, med godt 
temperament. Herunder forskning i kræft og mulighederne for at bekæmpe 

denne. 

. 

Vedr. Juleudstillingen, der har været forslag om dobbeltudstilling med 

julefrokost om aften. Kurt tager det med til udstillingsudvalget. Men i det store 
og hele virker udstillingen tilfredsstillende. 

 


