Referat af DBSK's generalforsamling 20.
april.2013 kl.13 i Antvorskovhallen, Slagelse.

Dagsorden iht. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Arno Mark blev foreslået og valgt uden modkandidater. Arno konstaterede at
generalforsamling var lovlig og beslutningsdygtig. Ingen i salen havde noget at
indvende mod generalforsamlingens lovlighed. Der var mødt 33 op og der var
3 fuldmagter.
2. Valg af referent
Jens Jacob Paludan blev foreslået og valgt uden modkandidater.
3. Valg af 2 stemmetællere
Frank Andersen og Sten Kjær blev foreslået og valgt uden mod kandidater.
4. Formandens beretning forelægges til godkendelse.
Kurt Thomsen supplerede beretningen, som var udsendt med indkaldelsen,
med nogle enkelte kommentarer. De vigtigste var en opfodring til at alle
opdrættere få meldt deres hvalpekøbere ind i klubben og gøre brug af vores
hvalpepakker.
Det andet var en stor glæde over, at det var lykkedes at få en træningsplads op
at køre ved Vejle
Der var følgende bemærkninger til beretningen
Kristoffer Mercer havde brugt hvalpepakkerne, og mente de havde været
besværlige at bestille, Kurt lovede at se på det.
Tine Kloster mente at hjemmeside var lidt flad og ikke sprudlende , Lone
Thomsen sagde at det var hun enig i, men hun havde forstået at det havde
noget med system og database at gøre. Der var lidt debat om forskellige
systemer og bagvedliggende databaser, som gør det svært og dyrt at skifte
system. Webmaster tog ideerne til sig og ser på det.
Kristoffer Mercer efterlyste indeks på hvalpelisten, avls-og sundhedsudvalget
forklarede hvorfor indeksoplysningerne ikke er med, men at det er muligt. Man
skal i den forbindelse være opmærksom på, at indeks er en dynamisk
beregning, der flytter sig hele tiden og opdateres en gang om måneden. De vil
drøfte det igen i udvalget. Tine Kloster var glad for at man nu kan se
kommende hvalpekuld.

Lilian Milek Madsen roste formanden for hans opsang sidst i beretningen, det
er godt at være på forkant med en løbende udskiftning på de bestyrelses- og
udvalgsposter, som bliver ledige fra næste år..
Et bladudvalg blev foreslået og Tine Kloster havde et meget fint tilbud med på
trykning af bladet. Det ser bestyrelsen nærmere på. Tine tilbød også sin hjælp i
forbindelse med et bladudvalg.
Dorte Paludan sagde at begge dele vil blive behandlet meget positivt i
bestyrelsen og at den nuværende undersøgelse omkring bladet, som der er
sendt spørgeskemaer ud om, ikke pt. viser noget entydigt og bestyrelsen vil
meget gerne have mange flere besvarelser. Bestyrelsen drøfter bladet igen på
næste bestyrelsesmøde, herunder hvordan vi kommer videre, hvis der skal ske
nogen form for ændring.
Derefter blev beretningen godkendt med akklamation. Ingen ønskede at
stemme mod beretningen.
Som ekstra punkt under beretningen bad formanden om at generalforsamlingen
udnævnte tre æresmedlemmer for deres store indsats for klubben og racen
gennem næsten hele klubbens historie. de har alle tre været aktive lokalt, besat
forskellige poster i klubben og i hver deres periode været formænd og
derudover ydet en masse for klubben, hvilket er baggrunden for at bestyrelsen
indstiller dem til æresmedlemmer.
Det drejer sig om Lisbet Ramsing, Inge Bibby og Lilian Milek Madsen. Det
var desværre kun Lilian der var tilstede og kunne modtage klapsalve og
blomster.
De to andre får blomster og diplom på anden måde. Generalforsamlingen
godkendte indstillingen af de tre æresmedlemmer med et stort og velfortjent
bifald og tillykke til de tre. Ingen var imod indstillingen.
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger
Avls- og sundhedsudvalget aflagde beretning, der var udsendt på forhånd og
formanden for udvalget havde ingen uddybende kommentarer.
Lone Thomsen kommenterede, som udvalgsmedlem, at hun synes at
overgangen til de nye avlsregler var forløbet glat og uden de store problemer.
De nye avlsregler havde opdrætterne taget til sig. Birgitte Selchau rejste
spørgsmål om de etiske anbefalinger og hvilken gavn de gjorde, Connie Beck
gjorde yderlig rede for hvilke afvigelser der havde været fra de etiske regler/
anbefalinger, det var bestemt ikke noget der faldt i øjnene, meste nogle parring
der lå lige under et indeks på 100.. Viden og information til opdrætter og
hvalpekøbere, blev nævnt som noget meget vigtig.

Dorte Paludan redegjorde for forhandlingsforløbet hos DKK og sagde at de
løbende debat om f.eks. avlsanbefalinger er godt, da det er med til at udvikle
klubben og dens regler.
Birgitte var bekymret for at hvalpekøberne ikke kan gennemskue de to
stambøger, men der havde ikke vist sig konkrete problemer.
Efter denne debat blev beretningen godkendt med akklamation
Så blev der fremlagt beretning for Udstillingsudvalget og formanden for
udvalget havde følgende supplerende bemærkninger til den udsendte beretning:
Lone Thomsen var rigtig glad for, at så mange efter lidt pres gennem tiden
havde sagt ja til at hjælpe på udstillingerne og for at Janne Klitgaard nu går ind
i udvalget. Hvis nogle opdager fejl, vil hun gerne have direkte besked og
endelig rettede hun en stor tak til Bent Olsen for hans kæmpe arbejde i
udvalget, som han nu har valgt at forlade.
Derefter blev beretningen godkendt med akklamation.
Derefter blev der fremlagt beretning for Aktivitets udvalget, som var udsendt
på forhånd.
Der var ingen bemærkninger og beretningen blev godkendt med akklamation.
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt meddelelse af
ansvarsfrihed.
Jeanette Michelsen fremlagde det reviderede regnskab og forklarede kort om
afvigelserne fra budgettet.
Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt med akklamation og der
blev meldt ansvarsfrihed. Ingen ønskede at stemme mod regnskabet.
Derefter blev regnskabet for kræftkontoen gennemgået og der var ingen
spørgsmål og regnskabet blev godkendt. Heller ikke her ønskede nogle at
stemme mod regnskabet.
7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent.
Jeanette Michelsen gennemgik kort budgettet og sagde at bestyrelsen foreslår
uændret kontingent. Dette var generalforsamlingen enige i og ingen havde
andre forslag til kontingent, så det blev vedtaget, at kontingent er uændret for
det kommende år.
8. Behandling af indkomne forslag.
Først blev forslaget fra Aslaug Teislev om ændring af vedtægternes § 7 stk.1
behandlet. Begrundelsen for forslaget fremgik af det udsendte materiale.
Aslaug var ikke tilstede pga. en begravelse og kunne derfor ikke deltage i
behandlingen af forslaget. På bestyrelsen vegne foreslog Dorte Paludan, at

forslaget ikke blev vedtaget, selvom intentionerne bag var forståelige, men det
var i forvejen meget svært at få nogle til at opstille og øges kravene bliver det
måske endnu sværere.
Lone Thomsen var enig men tilføjede at alle opdrættere skal have samme
muligheder og samme frihed i deres avlsarbejde, uanset om de sad i en
bestyrelse eller et avlsudvalg. Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslaget
som det var formuleret kun ville gælde bestyrelsen og ikke avlsudvalget, selv
om de var nævnt i begrundelsen for forslaget.
Kristoffer Mercer ville vide hvilke overtrædelser der var tale om.
Han fik at vide, at det drejede sig om en for tæt parring med samme hanhund,
brug af HD D hund og AD 2 hund. Birgitte Selchau var enig i at forslaget ikke
burde vedtages.
Dirigenten oplyste, at man rent vedtægtsmæssigt bør være forsigtige med at
vedtage bestemmelser, som indeholder krav i forhold til anbefalingen, som jo
netop kun er anbefalinger og derfor ikke krav. Derfor vil en overtrædelse af
forslaget – hvis det blev vedtaget – altid kunne diskuteres. Men i sidste ende er
det generalforsamlingens beslutning, hvad man ønsker af regler i klubben.
Forslaget blev sat til afstemning:
For 1
Imod 32
Forslaget blev dermed forkastet.
Næste forslag var et forslag om nye hitliste regler.
Lone Thomsen redegjorde for forslaget og sagde at det var et ønske om at give
veteranhundene mere opmærksomhed og at de burde tælle med i årets
opdrætter m.m.
Derudover skulle reglerne tydeliggøre, at alle hitlisterne var for klubbens
medlemmer, så hverken ikke medlemmer eller udenlandske hunde kan stå på
listerne bortset fra årets avlshan og tæve.
Brita Mortensen foreslog at der kun var præmier til de tre første på listen. Dette
var der en snak om, som udvalget lyttede til og tager med i deres overvejelser.
Berit Bang Jensen synes at udenlandske ejet hunde skulle kunne stå på listen.
Forslaget blev sat til afstemning.
For stemte 33
Imod 1
forslaget blev dermed vedtaget.

Så blev sidste forslag om ændring af kræftkontoen til en forskningskonto
behandlet. Forslaget indeholder en fundats til forskningskontoen
Dorte Paludan forklarede årsagen til ønsket om at ændring kontoen, som var
opstået ved Lise Nielsen afgang fra KU- sund.
Det er et marginalt og ikke et kardinalt punkt for bestyrelsen, men kunne lette
at klubben også kan støtte afledt forskning eller forskning, som på andre
områder kan være af interesse for klubben og klubbens opdrættere. Fx kan dele
af den kræftforskning, som allerede pågår også have betydning for helt andre
sygdomme eller sundhedsproblemer men p.t. forskes der kun i kræftretningen
og det er måske for snævert..
.
Tina Grenaae spurgte om forslaget betød, at man så kunne tage pengene fra
kræftforskingen og bruge dem til anden forskning og Gitte Høy spurgte om
man kunne støtte udenlandske forskningsprojekter.
Dorte svarede ja til det første og med hensyn til udenlandsk forskning, så er det
vel en teoretisk mulighed, men i forhold til de eventuelt udenlandske projekter
ville vi ikke føle, at vi fik nok tilbage i form at artikler og foredrag m.m. samt
at vores penge ville være småpenge i forhold til udenlandske
forskningsprojekter i millionklassen.
Hvis vi skulle skifte forskningsområde, ville vi bestemt tage en medlemsdebat
først, men at det bl.a. kunne dreje sig afledt forskning, som kunne sige noget
om hundene fertilitet.
Der blev under debatten opfundet et helt nyt ord ”en forsknings-vupti”, som
udtryk for et pludselig og væsentlig forskningsgennembrud, som det måske
kunne være værd at følge op på hurtigt.
Kristoffer Mercer foreslog to konti. Det afviste bestyrelsen, som
forslagsstillere, idet det nok ville blive for stor en udfordring at skaffe de
nødvendige midler til begge formål, hvis de blev holdt skarpt adskilt,
Forslaget blev sat til afstemning i uændret form.
Forslaget blev sat til afstemning
For stemte 31
imod 0
Forslaget blev dermed vedtaget
Dirigenten spurgte afslutningsvis, om bestyrelsen var sikker på, at forslaget
ikke var i modstrid med den eksisterende fundats for kræftkontoen og at
ændringen til en forskningskonto var fundatsmæssigt mulig i forhold til den
bestående fundats. Det bekræftede bestyrelsen, så forslaget er vedtaget.

9. Offentliggørelse af resultatet vedr. valget til bestyrelsen, avlsudvalg og
avlsudvalgssupleanter.
Til bestyrelsen var der på forhånd valgt følgende:
Lise Kjær, Rikke Marstrand Mollerup og Bent Jacobsen.
Frank Andersen erklærede sig villig til efter vedtægternes § 5 stk. 4A
at være bestyrelsessuppleant. Generalforsamlingen vedtog dette uden
modkandidater og uden nogen stemte i mod..
Der var ikke opstillede nogle kandidater til avls- og sundhedsudvalget.
Birte Sommer havde skriftligt tilkendegivet at hun var villig til valg og hun
blev valgt uden modkandidater i henhold til samme paragraf og igen uden at
nogen stemte imod..
Der var ingen opstillede suppleanter til udvalget, så der manglede to Lise Kjær
erklærede sig villig til valg og blev valgt uden modkandidater og uden nogen
stemte imod..
Det var ikke muligt at skaffe yderligere opstillinger på selve
generalforsamlingen, så slutresultat er, at der mangler en suppleant til
bestyrelsen og en til avls- og sundhedsudvalget.
10.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Lilian Milek Madsen og Per Salomonsen var villige til genvalg.
De blev begge valgt uden modkandidater.
Til revisorsuppleant blev Leif Mikkelsen valgt ligeledes uden modkandidater.
11.Eventuelt.
Dorte Paludan sagde at hun ikke genopstiller ved generalforsamlingen i 2014,
og hun viste at flere andre ville stoppe på samme tidspunkt og set i lyset af
mangel på kandidater ved de to sidste generalforsamlingen og mangel på
mennesker i udvalgene, ville det være en god ide, at begynde at snakke om
mulige kandidater allerede nu og hver gang Berner folk træffes, så der ikke vil
blive for store huller på posterne. Valget skal også helst foregå efter
intentionen i vedtægterne om urafstemning.
Der blev spurgt til mentalbeskrivelse og Connie Beck forklarede lidt om
tænkerne bag et avlsbeskrivelsesarrangement.

En deltager mente, at dirigenten var lidt for hurtig til at afskære debatten,
hvilket dirigenten ikke selv var enig i men sådan noget kan jo altid diskuteres
(Det pågældende medlem og dirigenten fik efterfølgende en god og konstruktiv
snak om emnet ;-))

Kurt overrakte Bent Olsen klubnålen og takkede for hans i gennem tiden store
arbejde . Bent skulle have en særlig tak for at have ødelagt sine knæ, når han
utrætte har lagt tæpper og bånd ud i diverse haller.
Derudover var der tak og blomster til Jens Juul og Mia Thygesen, der stopper i
aktivitets udvalget. Lone Thomsen, Lilian Milek Madsen, Karina Christiansen ,
Dorthe Hansen og Erika Bromose der stopper i avls- og sundhedsudvalget.
En særlig tak og gave til Leif Mikkelsen der har valgt at stoppe i bestyrelsen.
Derefter erklærede Arno Mark generalforsamlingen for slut og takkede for god
ro og orden og en konstruktiv debat kl. 15.50.
Kurt Thomsen takkede Arno for god ledelse som sædvanlig og overrakte en
lille gave og ønskede fortsat god weekend og kom sikkert hjem til deltagerne i
generalforsamlingen.
Arno Mark
Dirigent

Jens Jacob Paludan
referent.

