Dansk Berner Sennen Klub
________________________________________________________________________

Referat af Generalforsamling i D.B.S.K. den 21.4. 2012:
Ad. 1. Valg af dirigent:
Arno Mark fra DKKs dirgentliste blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Arno konstaterede sammen med forsamlingen at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og derfor
beslutningsdygtig.
Der er 43 stemmeberettigede tilstede plus 6 fuldmagter samt et medlem med taleret men uden
stemmeret (nyt medlem).
Ad. 2. Valg af referent:
Connie Beck blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Ad. 3. Valg af 2 stemmetællere:
Dorte Dahl og Ib Frost blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Ad. 4. Formandens beretning forelægges til godkendelse:
Beretningen er trykt i indkaldelsen og læses derfor ikke op – men formanden gav følgende
opsummering.
Kurt Thomsen fremhævede, at vi over 2 år har mistet knap 10 % af vores medlemmer; - Det har vi
et fælles ansvar for at gøre noget ved, derfor er gode forslag meget velkomne.
Stambogføring af hunde i DKK er i samme periode faldet med lidt over 42 %, så krisen mærkes i
hundeverdenen.
Kredsene blev nedlagt i starten af året; Enkelte træningspladser har ikke umiddelbart kunnet
acceptere den nye samarbejdsaftale; der er derfor aftalt et møde mellem træningspladserne,
aktivitetsudvalget og bestyrelsen i juni, hvor den nye samarbejdsaftale vil blive taget op til revision.
Krisen mærkes også på tilmeldinger af hunde til Bernerfestival i maj, ligesom det heller ikke er
lykkedes af få ret mange sponsorpræmier; – Altså, vi får nok ikke det store overskud i år. Vi må se
hvordan det går og så i evalueringen tage stilling til hvad vi gør fremadrettet.
Der mangler folk, der vil lave et stykke frivilligt arbejde i klubben; Vi har for første gang i mange år
oplevet, at ingen har villet stille op til hverken bestyrelse eller avlsråd. – Det er ærgerligt, at ingen
vil yde en indsats i klubben – hvad er årsagen?
Magdalene Lindegren nævnte episoder som Lillys afgang fra hvalpeformidlingen og Inge Bibby’s
fyring fra IWG som en årsag; - Kurt forklarede, at årsagen til at Lilly ønskede at stoppe var at Lilly
ikke kunne acceptere den prisstigning på hvalpeformidlingen, som bestyrelsen havde vedtaget,
bestyrelsen var kede af Lilly’s beslutning og kan kun takke Lilly for indsatsen som hvalpeformidler
og at Inge på ingen måde var blevet fyret, blot ønsker klubben at revurdere deltagelsen i IWG og
vil gerne koble det internationale abejde lidt tættere til bestyrlese og avlsudvalg, hvilket dog ikke
betød, at Inger Bibby ikke fortsat kunne indgå i arbejdet. Det var der simpelthen ikke taget stilling
til endnu. Lone Thomsen kunne her supplere med den oplysning, at der kan sidde flere medlemmer
fra Danmark i IWG; Alle kan melde sig ind i IWG, hvis man har interesse for det.. Hvalpeformidling
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har altid skullet foregå over nettet og det bliver ikke mindre i fremtiden. Erika kunne her melde, at
der ikke kommer så mange henvendelser for tiden, men dem der ringer, får altid en god snak og
vejledning.
Lone orienterede om hvordan bestyrelse og udvalg for tiden arbejder meget på at få forbedret
klubbens hjemmeside, hvor bl.a. hvalpeformidling vil få en meget mere central plads på forsiden, så
nye hvalpekøbere får lettere ved at klikke ind på både listen og hvalpeformidlingen.
Mange hvalpekøbere bliver stadig henvist til at besøge vores træningspladser, hvilket de også gør;
Et synspunkt var også, at vores hvalpe er blevet for dyre; - I vores nabolande Sverige og Tyskland
kan man købe gode bernere for kun 7.500,- kr.
Der blev givet udtryk for at det er helt rigtigt, at hvis man vil gøre brug af klubbens servicer, så må
man også være medlem.
På forespørgsel om samarbejde med KU-Life kunne Dorthe Paludan oplyse, at vi har en aftale med
Lise Nielsen om at hun undersøger yderligere 26 hunde, der er henvist med mistanke om DSH til en
reduceret pris for klubbens medlemmer. De første hunde har desværre været til undersøgelse. Lise
er nu fastansat, hvilket betyder, at hun ikke har så meget tid til forskning, da hun også skal
undervise og være almindelig dyrlæge på KU-life; Vi må så væbne os med tålmodighed. Vi har
aftalt med Lise, at vi gerne vil støtte en fremadrettet forskning og gerne forskning som både kan
give oplysninger om kræft og andre sundhedsaspekter f.eks. indenfor avl. Lise er i gang med at
undersøge mulighederne for at finde en test, der vil kunne vise sammenhæng mellem abort hos
kvinder og absorbering hos vores tæver. - Lise skriver til Bernerbladet så snart tingene er på plads;
Sønderjylland kunne melde, at de nu har fået 3 træningspladser med dertilhørende 3 styregrupper;
– Før havde man kun én plads, så her har man fået flere folk ind og arbejde for klubben.
Herefter blev formandsberetningen godkendt med akklamation.

Ad. 5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger:
Beretning fra avls- og sundhedsudvalget er trykt i indkaldelsen.
Lilian supplerede med at sige tak til avls- og sundhedsudvalget for et rigtig godt år med et rigtig
godt samarbejde; Er sikker på at vi får et rigtig spændende år med nye stambogføringsregler fra
DKK og dermed nye ting at forholde sig til.
Dorthe Hansen spurgte om vi ikke kunne have sagt til DKK, at vi ikke var enige med dem.
Dorte Paludan svarede, at vi var den første specialklub, der var indkaldt til møde; og at vi ikke
vurderede, at dette var en mulighed. – Lone tilføjede, at hun opfattede, at de lyttede til os, men at
ingen opfattede, at der var noget overhovedet at komme efter; DKK havde taget deres beslutning
om hvad de ville og en udsættelse ville ikke have ændret noget.
Noget DKK var åbne og lydhøre overfor var vores ønske om at se på beregningsmodellen for index i
forbindelse med udenlandske hundes HD-resultater og den automatiske nedjustering. – DKK har
lovet at se på det og arbejde for at vi kan få et bedre index; Samtidig skal vi arbejde for at få flere
hunde fotograferede.
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Lone gjorde opmærksom på, at der også i de nye regler ligger en forpligtelse for DBSK om at gå ind
og se positivt på hunde overført fra DRU; Klubben har forpligtet sig på at vurdere de enkelte hunde,
hvis vi får en forespørgsel. – Hvad siger I?
Der var kun positive tilbagemeldinger fra generalforsamlingen; - Hvis anerne er OK og kan følges
tilbage via DKKs stambogsregister og hundene er sunde og racetypiske mente man, at det var OK
og at de måske godt kunne tilføre racen noget positivt.
Applaus til avls-og sundhedsudvalget for et godt arbejde.
Beretning fra aktivitetsudvalget er trykt i indkaldelsen.
Jens takkede udvalget for et godt år og fik applaus for udvalgets arbejde.
Beretning fra udstillingsudvalget er trykt i indkaldelsen.
Lone tilføjede, at krisen kradser og det mærkes i udstillingsregi; Der har ikke været udstillet så
mange hunde, som tidligere; – Vi må se, hvad tiden viser og hvad der sker; – Tak til alle for den
store indsats, og tak til Alice, som stopper i udvalget.
Gode idéer til fremgang og nye idéer modtages gerne;
Arno syntes at vi gør det rigtig godt i DBSK sammenlignet med andre specialklubber – det er få
klubber som gennemsnitligt kan holde et så højt deltagerantal på deres udstillinger.
Forslag fra Lise om at hvalpepakker kunne indeholde et gavekort til en udstilling.
John kunne fortælle at en udstilling i Sverige var blevet aflyst p.g.a. manglende tilmelding;
Hvis tilmeldingerne til vores udstillinger svigter, var der stemning for at der skæres ned på antallet
af udstillinger.
Applaus til udstillingsudvalget.

Ad. 6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt meddelelse af
ansvarsfrihed:
Klubbens regnskab:
Jeanette fremlagde regnskabet, som viser et lille overskud. Der var ingen spørgsmål og der blev
meddelt ansvarsfrihed til bestyrelsen og kassereren.
Kræftkontoen indgår ikke i klubbens regnskab og behandles derfor separat:
Der blev stillet spørgsmål om hvor mange penge DBSK over årene – sammenlagt har givet til KULife fra kræftkontoen; - Jeanette har ikke det samlede tal, men lovede at finde det frem til John.
Dorthe kunne fortælle, at pengene ikke står på kontoen mere; De er overført til Lise på KU.
Spørgsmål til hvor mange renter vi får på kontoen? - Bestyrelsen har for nylig prøvet at få højere
renter, men pengene skal bindes i 3 år og det ønsker bestyrelsen ikke. Der kom et par gode forslag
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fra salen til pengeinstitutter med høj rente men måske også med tilhørende lange bindingsperioder,
som måske ikke er så velvalgt i den konkrete sammenhæng.
Her ud over ikke yderligere kommentarer til kræftkontoens regnskab, som dermed også er
godkendt.

Ad. 7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent:
Budget blev fremlagt.
Bestyrelsen vil arbejde hårdt på at skabe balance og spare alle de steder, hvor det kan lade sig
gøre.
Budget - med bestyrelsens forslag om uændret kontingent - blev godkendt.

Ad. 8. Behandling af indkomne forslag:
Der er 43 stemmeberettigede tilstede; 6 fuldmagter og 1 medlem uden stemmeret.
Arno gjorde opmærksom på, at der i bilag 5 - § 8, stk. 4 har indsneget sig en fejl – det sidste afsnit
i forslaget skulle slet ikke have været med i forslaget, idet det sidste afsnit i ændringsforslaget er
det oprindelige §8, stk. 6 uden ændringer og §8, stk. 5 er slet ikke med i det nye forslag og derfor
må både stk. 5 og 6. betragtes som uændrede og skal ikke til afstemning. Sidste afsnit slettes
derfor af forslaget
Bilagene 2 – 6 omhandler vedtægtsændringer og er fremsat af bestyrelsen:
Bilag 2: § 1 stk. 3: Ingen kommentarer; forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bilag 3: § 4 stk. 4: Her kom en længere diskussion med mange forskellige synspunkter. – Der blev
ønsket skriftlig afstemning med resultatet: - for forslaget var 17; imod var 29; 3 stemmesedler var
blanke : - Forslaget er hermed forkastet som udtryk for, at generalforsamlingen ønsker at
bevare det delvis direkte valg til avls- og sundhedsudvalget.
Bilag 4: § 5 stk. 2: blev enstemmigt vedtaget.
Bilag 5: § 8 stk. 4: blev enstemmigt vedtaget.
Bilag 6: § 9 stk. 3: blev enstemmigt vedtaget.
stk. 5: Arno gjorde opmærksom på at det hedder at ”meddele” prokura; - med denne rettelse blev
forslaget enstemmigt vedtaget.
stk. 7: her skal i sidste linje tilføjes: der ”også” udsendes…med denne ændring blev forslaget
enstemmigt vedtaget.
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Bilagene 7 – 13 omhandler nye stambøger, avlsregler og etiske anbefalinger og er fremsat af
bestyrelsen og avls- og sundhedsudvalget:
Her var rigtig mange spørgsmål; Specielt de nye stambøger gav anledning til en række
forståelsesspørgsmål og bestyrelsen og avls- og sundhedsudvalget prøvede at forklare forskellen
på de to typer stambøger. Der blev også stillet spørgsmål til forhandlingsforløbet med DKK og hvad
der kom ud af mødet. Der blev givet udtryk for utilfredshed med at vi nu skal arbejde med 2 typer
stambøger.
Bestyrelsen og avls- og sundhedsudvalget gav udtryk for stor tillid til vores opdrættere; Der er
mange nye ting at forholde sig til og mange nye udfordringer, men vi finder ud af det i fællesskab; Alle de nye regler bliver hurtigst muligt lagt ud på klubbens hjemmeside og alle i avls- og
sundhedsudvalget står klar til at hjælpe med evt. tvivlsspørgsmål; De nye regler skal omkring DKK
til godkendelse og træder først i kraft den 1.6. 2012.
Krav til stambog 2:
Arno gjorde opmærksom på, at de beslutninger, som generalforsamlingen træffer i forbindelse med
behandlingen af bilag 7, 8 og 9 efterfølgende skal indarbejdes i bilag 10 og derfor ikke vil indgå
særskilt i behandlingen under punkt 10.
Bilag 7: Forslag til krav til AA:
Her foreslog Magdalene, at det fremsatte forslag strammes, så AA 2 også skulle fjernes fra
forslaget om regler for at at kunne opnå stambog 2, således at kun parringer af hunde med status 0
og 1 kan opnå stambog 2 . Hunde med status 1 må kun parre med status 0.
Skriftlig afstemning om dette nye forslag: – for var 32; imod var 14; 3 stemmesedler var blanke. Forslaget er hermed vedtaget. – Bestyrelsens og avls- og sundhedsudvalgets oprindelige forslag,
som også tillod parringer med AA2 hunde bortfalder hermed.
Bilag 8: Krav til HD:
Skriftlig afstemning – for var 48; imod var 1. Forslaget er vedtaget.
Bilag 9: Krav til udstilling:
Her skal tilføjes i kommentarerne til forslaget, at både FCI-godkendte udstillinger i ind og udland
gælder. – Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
Bilag 10: Forslag til etiske avlsanbefalinger punkter 1 – 15:
Her skal indføres ændringer i punkt 11 om AA status (jf. ændring under bilag 7) samt tilføjelse til
punkt 14 om udstillinger både i ind- og udland.
Der blev fra salen gjort opmærksom på, at bortset fra de ændringer som nu er vedtaget under bilag
7, 8 og 9, er det fremsatte forslag i bilag 10 fuldstændig overensstemmende med de tidligere
gældende avlsregler i klubben. På den baggrund besluttede dirigenten at sætte forslaget til samlet
afstemning i stedet for at behandle de 15 punkter som indgår i forslaget punkt for punkt.
Afstemning med de under bilag 7 og 9 besluttede ændringer til forslaget iflg. bilag 10 gav følgende
resultat: for var 45; imod var 1; 1 stemmeseddel var blank. Forslaget om de etiske
avlsanbefalinger med rettelserne fra bilag 7 og 9 er hermed vedtaget.
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Bilagene 11 – 13 omhandler klubbens lister på hjemmesiden:
Bilag 11: Forslag til hvalpe- og parringsliste: Efter en lille korrekturrettelse til forslaget om at ”der” i
starten af linje 2 slettes, blev forslaget sat til skriftlig afstemning: for var 36; imod var 9; 2
stemmesedler var blanke. – Forslaget er vedtaget.
Bilag 12: Han/tæve lister: Her skal AA-status 2 fjernes jf. beslutningen under bilag 7; Med denne
ændring blev forslaget enstemmigt vedtaget.
Lone tilføjede her, at avlsgodkendelserne bortfalder og erstattes af avlslister for hanner og tæver.
Hvis nogen i forbindelse med parring i udlandet har brug for et dokument på at hunden opfylder
DBSK’s krav til avlshunde, vil dette altid kunne fås ved henvendelse til klubben.
Bilag 13: Opdrætterliste: Den sidste sætning ”Dispositionsret ligestilles med ejerskab” giver ikke
mening i forhold til optagelse på klubbens opdrætterliste og blev derfor slettet fra forslaget, inden
det blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bilag 14: Forslag til klubbens regler for nedsættelse og arbejdsområder for avls- og
sundhedsudvalget:
Dette forslag kan nu ikke behandles, idet bestyrelsens forslag – Bilag 3: § 4 stk. 4 - om nedsættelse
af avlsudvalg ikke blev vedtaget. Arno foreslog, at generalforsamlingen giver bemyndigelse til at
bestyrelsen og avls- og sundhedsudvalget kan tilrette forslaget i forhold til dagens
generalforsamlingsbeslutninger. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.
Bilag 15: Forslag om at sætte alderen op til 10 år på Still going strong listen: fra Aslaug Teislev
Bestyrelsen foreslog at vi bibeholder alderen ved de 9 år, hvilket fik overvejende flertal.
Aslaugs forslag er herefter forkastet.

Ad. 9. Offentliggørelse af resultatet vedr. valget til bestyrelsen, avlsudvalget og
avlsudvalgssuppleanter:
Til bestyrelsen genopstiller Kurt Thomsen, Jeanette Michelsen, Dorte Paludan og Karin Nielsen. Da
der ikke er opstillet flere end der skal bruges efter klubbens vedtægter er de 4 opstillede valgt, (et
såkaldt fredsvalg) Bestyrelsen fortsættes således uændret. Bestyrelsen har ingen suppleanter.
Til avls- og sundhedsudvalget genopstiller Erika Bromose og Connie Beck opstiller. Da der heller
ikke her er flere opstillede end der skal bruges er de to opstillede valgt. Bestyrelsen skal ud over de
valgte kandidater udpege 2 medlemmer til udvalget. Avls- og sundhedsudvalget har heller ingen
suppleanter.
Vi har i dag besluttet – under bilag 5 om valg til bestyrelsen – at man på generalforsamlinger kan
supplere bestyrelsen og vælge suppleanter, såfremt der ikke har været opstillede kandidater nok.
Da dette i år har været tilfældet foreslog dirigenten, at vi – på forventet godkendelse fra DKK af
den tidligere på dagen vedtagne ændring til §8 stk. 4 a, - vælger suppleanter til bestyrelsen og til
avls- og sundhedsudvalget direkte på generalforsamlingen, såfremt nogle af de tilstedeværende har
lyst til at stille op.
Inden afstemning om suppleanter til bestyrelsen gjorde formanden opmærksom på, at den som
måtte blive valgt til 1. suppleant ville skulle indtræde direkte i bestyrelsen, idet Christian Niss kort
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før generalforsamlingen havde valgt at trække sig fra bestyrelsen p.g.a. arbejdspres og dermed
manglende tid.
Til bestyrelsessuppleanter blev herefter foreslået: Rikke Mollerup og Lise Kjær. Begge var villige til
at modtage valg, dog ønskede Lise kun at være 2. suppleant p.g.a. hendes øvrige aktiviteter for
klubben. Den opfordring fulgte generalforsamlingen. Den skriftlige afstemning gav følgende
resultat: Rikke Mollerup 35 stemmer og Lise Kjær 8 stemmer – 4 stemmer var blanke. Rikke
Mollerup er dermed valgt til 1. suppleant og træder direkte ind i bestyrelsen.
Generalforsamlingen valgte herefter også at supplere avls- og sundhedsudvalget med 2
suppleanter.
Foreslået blev Dorte Hansen og Tine Kloster; Dorte sagde ja tak, men Tine afslog. Joan Kjeldsen
blev herefter forslået og ville gerne opstille. Der var ikke flere opstillede var de to valgt men det
skulle afgøres, hvem der skulle være 1. og 2. suppleant. Da de to opstillede på stedet aftalte, at
Dorthe skulle være 1. suppleant, Joan Kjeldsen 2. suppleant og da ingen på generalforsamlingen
havde indsigelser mod det, blev det taget til efterretning og der blev ikke afholdt skriftlig
afstemning på dette punkt.

Ad. 10 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Lilian Milek Madsen og Per Salomonsen har indvilget i at forsætte og blev genvalgt. Christian Niss
blev valgt som ny suppleant.

Ad. 11 Eventuelt:
Kurt takkede Lilian Milek Madsen for hendes indsats i avls- og sundhedsudvalget og håber at se
hende snart igen. Tak til Christian Niss for hans indsats i bestyrelsen.
Tak til Arno for at styre begivenhedernes gang.
Arno takkede for en god og konstruktiv debat i en god tone – det klæder altid en hundklub og
afsluttede generalforsamlingen..

Referatet godkendt den 12. maj 2012

Arno Mark
Dirigent

Connie Beck
Referent

Side 7 af 7

