Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014
Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt.

1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som
dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget.
2. Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne Jens Jacob Paludan som referent. Dette blev også
enstemmigt vedtaget.
3. På bestyrelsens vegne forslog dirigenten Ib Frost og Kate Madsen som stemmetællere. De blev
enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ifølge klubbens vedtægter
og materialet udsendt til tiden. Der var ingen indvendinger herimod. Så der blev afholdt en lovlig
generalforsamling.
4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Kurt Thomsen havde nogle få bemærkninger til
den udsendte beretning. Han var tilfreds med regnskabet, men lidt bekymret over tendensen til
fald i medlemstallet - som han opfordrede den nye bestyrelse til at have fokus på. Han noterede
også, at der i 2013 havde været færre registrerede hvalpe (under 200) end længe. Hjemmesiden
var blevet væsentligt forbedret, mente han, og den grafiske del (farver) ville snart også få en
ansigtsløftning.
Kurt understregede, at når tre af bestyrelsens medlemmer allerede sidste år havde meddelt, at de
ville træde tilbage ved denne generalforsamling, skyldtes det ikke utilfredshed med arbejdet i
bestyrelsen, men et ønske om, at nye kræfter fik mulighed for at komme til. Til slut glædede han
sig over, at tonen i klubben og mellem medlemmerne var blevet væsentligt bedre i de forløbne år,
en tendens, han håbede ville fortsætte.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, og da ingen ønskede at stemme imod, blev
beretningen godkendt enstemmigt og med applaus.
5. Udvalgenes beretninger.


Avls- og Sundhedsudvalget: Beretningen udsendt på forhånd - der var ingen supplerende
bemærkninger. Tine Kloster spurgte til de kommende avlsbeskrivelser. Karin Nielsen
svarede, at de forventedes at komme med i aprilnummeret af Berner Bladet. Derefter blev
beretningen vedtaget enstemmigt.



Aktivitetsudvalget: Bent Jacobsen udtrykte bestyrelsens glæde over, at der nu var nogle
medlemmer, der var sprunget på opgaven med at få et nyt aktivitetsudvalg op at stå, og
takkede initiativtagerne. Klapsalver fra forsamlingen.



Udstillingsudvalget: Beretningen udsendt på forhånd, og der var ingen supplerede
bemærkninger til fremlæggelsen, idet formanden, Lone Thomsen, var syg. Der var ros til
udvalget fra salen for de gode og veltilrettelagte udstillinger og den gode stemning, der
prægede dem. Beretningen blev vedtaget med applaus.

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed: Jeanette Michelsen
fremlagde regnskabet og konstaterede, at året 2013 udviste et lille driftsoverskud. Når det
samlede resultat var et underskud, skyldtes det opsamlede afskrivninger fra en længere årrække
uden afskrivninger.
Tine Kloster spurgte, hvorfor bestyrelsen ikke havde valgt at få Berner Bladet trykt på et andet
trykkeri, som hun vidste havde givet et billigere tilbud - og hvorfor, der var gået så lang tid, før der
var truffet en afgørelse. Dorte Paludan svarede, at der var flere grunde, først og fremmest at der
løbendedukkede andre tilbud op, som bestyrelsen også måtte forholde sig til. Men nu havde
bestyrelsen valgt at sige ja tak til et tilbud fra et trykkeri på Fyn. Det hang sammen med, at dette
gav det billigste samlede tilbud på trykning og udsendelse, og at et klubmedlem - Nefer JohansenOssian - der arbejder på trykkeriet, har sagt ja til at overtage redaktørjobbet. Ved at samle
redaktion, opsætning og trykning minimeres risikoen for fejl i bladet.
Ingen ønskede at stemme imod regnskabet.Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt med
samtidig meddelelse af ansvarsfrihed til bestyrelsen.
7. Behandling af budgettet, herunder fastsættelse af kontingent. Budgetforslaget er udsendt, det
opererer med uændret kontingent. Der var ingen supplerende bemærkninger til fremlæggelsen.
Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med uændret kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.
9. Valg til bestyrelse og avls- og sundhedsudvalg.
Bestyrelsen: Dirigenten oplyste, at der var tre personer opstillet til bestyrelsen, som derfor alle var
valgt ved fredsvalg. Det betød, at der ville mangle ét bestyrelsesmedlem og to suppleanter. Iht.
vedtægterne kan disse vælges på generalforsamlingen. Et medlem - Susanne Elise Jensen - havde
skriftligt stillet sig til rådighed som suppleant (hun kunne ikke deltage ved generalforsamlingen).
Det kan imidlertid ikke lade sig gøre at opstille alene som suppleant, da det er stemmetal, der
afgør rækkefølgen og dermed hvem der kommer i bestyrelsen og hvem der bliver suppleanter og i

hvilken rækkefølge. Dirigenten spurgte derfor, om der var nogen af de tilstedeværende, der ville
stille sig til rådighed.
Dette resulterede i, at Hanne Bank Petersen og Louise Lauritsen stillede sig til rådighed. Ved den
skriftlige afstemning blev Hanne indvalgt i bestyrelsen ( 15 stemmer), Louise valgt til 1. suppleant
(13 stemmer) og Susanne til 2. suppleant (3 stemmer).

Avls- og sundhedsudvalg: Her manglede der to suppleanter. På dirigentens forespørgsel meldte Ib
Frost og Tine Kloster sig. Da Ib Frost var en af de valgte stemmetællere blev Bent Olsen valgt som
ny stemmetæller i stedet for Ib Frost, og ved den efterfølgende skriftlige afstemning blev Ib valgt
til 1. suppleant med 16 stemmer mod 15 stemmer til Tine Kloster, der blev 2. suppleant.
10: Valg af to revisorer og én revisorsuppleant: Lilian Milek blev genvalgt og Jeanette Michelsen
blev valgt til revisorer og Marianne Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant.
11. Eventuelt.




Erling Kolding Jacobsen ville gerne vide, hvem der tog sig af HD-vurderingerne, efter at
disse var blevet flyttet til Landbohøjskolen(KU-Life). Dorte Paludan oplyste, at det var to af
de faste dyrlæger på stedet, men at hun ikke lige huskede navnene. Karin Nielsen fortalte,
at avls- og sundhedsudvalget planlagde at invitere dem til et arrangement. Erling fortalte,
at spørgsmålet skyldtes, at han ikke havde kunnet få navnene oplyst. Dorte opfordrede
ham til at gå til DKK med sagen, da det er DKK, som har aftalen med Landbohøjskolen. Det
er en ydelse, vi betaler for, og derfor har vi krav på en ordentlig behandling.
Avls- og sundhedsudvalget vil gerne have besked og helst også dokumentation, hvis der er
problemer med HD / AD bedømmelse hos KU-Life eller der er tvivlsspørgsmål.
Aslaug Teislev håbede, at avls- og sundhedsudvalget fremover ville indsamle resultater fra
de nye tests, der i stigende omfang bliver taget på vores hunde. Sådanne resultater burde
efter hendes mening offentliggøres på klubbens hjemmeside. Dette gav anledning til en
længere debat om mulighederne for at lægge nye oplysninger ind i hjemmesidens
database, der rent teknisk er vanskelig og dyr at lave ændringer på, fordi der kræver
professionel programør hjælp. Debatten blev efterhånden meget teknisk, og selvom
bestyrelsen gerne ville tage problemerne op, var der jo også meget andet at tage fat på.
Muligheden af at oprette et særligt udvalg til opgaven og annoncere efter IT-nørder blandt
medlemmerne blev luftet - men der blev ikke truffet konkrete beslutninger. Der var dog
også et medlem, som spagfærdigt nævnte, at vi måske også skal være varsomme med at
sygeliggøre vores dejlige race unødvendig med offentliggørelse af en hel masse tets og







prøveresultater, så vælger" folk" jo blot de ikke registrerede bernerhvalpe, hvor de absolut
ingen oplysninger får.
Else Marie Kolding Jacobsen ville gerne vide, om bestyrelsen havde kendskab til, hvordan
en avlstæves værdi kan opgøres i en forsikringssag. Hun havde spurgt DKK, som havde
henvist til racens specialklub. Dorte Paludan oplyste, at bestyrelsen havde haft en sådan
sag for nylig, her ville forsikringsselskabet imidlertid ikke erstatte noget "tabt værdi" i form
af f.eks. mulige fremtidige kuld. Hun mente dog, at bestyrelsen burde gå ind i sagen på
Kolding Jacobsens side, selvom resultatet i forhold til forsikringsselskabets afgørelse måske
nok var tvivlsomt.
Hanne Bank Petersen foreslog, at vi gjorder bernerne mere synlige ved at optræde med
dem ved diverse dyrskuer m.v. - det havde andre klubber gjort, men øget
hvalpeefterspørgsel til følge. Aslaug Teiselv gjorde opmærksom på, at vi skal være
varsomme med at skabe mere efterspørgsel end vi selv kan imødekomme - således at folk
begyndte at købe hvalpe hos sekundaopdrættere. Men hun foreslog også at træne
bernernes hyrdehundeside mere, så de kunne vise deres talent for at hyrde får og kvæg.

Christian Niss sluttede af for punktet eventuelt med at takke for de mange forslag, der var
kommet frem, op opfordrede medlemmerne til fortsat at komme frem med deres ideer bestyrelsen ville arbejde videre med dem.

Derefter tog formanden over med at takke en række medlemmer for deres indsats i klubben.
Connie Beck modtog klubbens æresnål for sin mangeårige indsats i DBSK på mange forskellige
felter.
Der var gavekurve til Lene Hadbjerg, Ulla Hobert for deres tid i aktivitetsudvalget, Connie Beck for
hendes tid i avlsudvalget, Kate Madsen (hvalpepakker), Erika Bromose (hvalpeformidler) Leif
Mikkelsen for opsætningen af bladet og Jens Jacob Paludan (redaktør), der alle stopper med
denne generalforsamling. Lise Kjær takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, der også fik en
gavekurv hver.
Derefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
På dette tidspunkt var klokken 14.50.
Formanden takkede dirigenten, som var der også var en lille gavekurv til.

Ref.: Jens Jacob Paludan

Dirigent: Arno Mark

