
1 
 

Referat af D.B.S.K.’s Generalforsamling den 8.4 2017: 

1.  Valg af dirigent: Arno Mark fra DKKs dirigentliste blev valgt med applaus. 

 

2.  Valg af referent: Connie Beck blev valgt med applaus. 

 

3. Valg af 2 stemmetællere: Dorthe Hammerich og Britta Stougaard meldte sig og blev valgt 

med applaus. 

 

Der var 57 personer til stede. 3 uden stemmeret og 3 fuldmagter. I alt57 stemmer.  

 

4. Formandens beretning til godkendelse: – (er trygt i Bernerbladet nr. 1 2017): 

Ingen tilføjelser.  

Birgitte Selchau gjorde opmærksom på, at listerne over avlsgodkendte hanner og tæver på 

hjemmesiden er meget misvisende. 28 tæver er født før 2009 og burde være taget ud af 

avl. Af hannerne er flere døde og har været døde i op til 5 år. Bestyrelsen er i gang med at 

revidere listerne og fremover vil det blive markeret, hvis der er tale om frostsæd. Berit vil 

stramme op og offentliggøre en ”maxalder” i Bernerbladet. Da ingen ønskede at stemme 

imod beretningen blev beretningen enstemmig godkendt med applaus. 

 

5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger: - (er ligeledes trygt i Bernerbladet): 

 

a) Avls-og sundhedsudvalget: 

Inge supplerede med en opfordring til at komme til udvalgets arrangement i Odder. 

Ellers ingen bemærkninger. Anerkendelse og applaus til udvalget. 

b) Aktivitetsudvalget: Ingen tilføjelser. Applaus til udvalget. 

c) Udstillingsudvalget: Ingen tilføjelser. Dorte Hammerich spurgte hvad årsagen var til 

stigningen på udgiftssiden i udvalgets regnskab. Udvalget svarede at dette var en fejl, 

som vil blive rettet. Applaus til udvalget for deres store arbejde. 

 

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (er trygt i Bernerbladet) samt 

meddelelse af ansvarsfrihed: 

Werner beklagede, at der var gået lang tid, inden han kunne overtage regnskabet. 

Hovedsagelig p.g.a. et besværligt regnskabssystem. Tak til Frank (afgående) for den store 

hjælp. Til spørgsmålet om store stigninger i kørselsudgifter, svarede udvalget, at det var en 

opsamling af gamle fakturaer, men også, at den nye bestyrelse har langt til hinanden. Tine 

spurgte hvor stort et oplag Bernerbladet bliver lavet i? – svar ca. 700 stk. 

Et medlem gjorde opmærksom på, at trænere ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen 

gennem DKK. Werner vil undersøge det.  – Regnskabet blev godkendt og bestyrelsen tildelt 

ansvarsfrihed. 

 

Kræftkontoen/Forskningskontoen. På spørgsmål fik Aslaug svaret, at der er givet tilskud til 

gentests fra kontoen. Det blev besluttet af den tidligere bestyrelse. – Der blev givet 

ansvarsfrihed også til denne konto. Regnskabet for Forskningskontoen blev godkendt. 
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7. Budgetbehandling samt fastsættelse af kontingent: 

Werner tilføjede, at trænerseminaret er sat lidt højt, reklamer er sat lidt højt, bl.a. på grund 

af en dyr annonce i ”Gul og Gratis”. Kørsel er sat lidt højt p.g.a. de store afstande. Man 

forestiller sig et uændret kontingent. Ingen bemærkninger til budgettet. 

 

Da der ikke var forslag til ændring af kontingent fortsætter klubben med uændret 

kontingent. 

 

Gitte fra udstillingsudvalget kom i tanke om, at hun havde glemt at læse navnene op på 

årets champion-hunde. Det blev herefter gjort. 

 

Der kom en rettelse fra stemmetællerne.  Der er 58 gyldige stemmer tilstede. 

 

8. Behandling af indkomne forslag: 

 

Bilag 1: Forslag om egen kasse til Avls-og Sundhedsudvalget: 

Inge supplerede med at Iflg. regnskabet har udvalget en kassebeholdning på 17.940,- kr., så 

hvorfor må de ikke få deres egen kasse. Udvalget må selv lægge penge ud til lokaler og 

bespisning. Somme tider store beløb. 

Der kom mange gode forslag om acontobeløb, betalingskort o.s.v. Måske ville det være mere 

smart med et kontokort. Gitte Nielsen supplerede med, at udstillingsudvalget også gerne ville have 

en kasse. Erling Kolding syntes vi skal stemme om det. 

Dirigenten gjorde opmærksom på at dette ville kræve en ændring i vedtægterne. Ifølge vores 

vedtægter må der ikke ligge penge andet end hos bestyrelsen. 

Finn Katberg mener, at det burde være ens for alle udvalgene. 

Forslaget ændres til, at samtlige udvalg tilstedes en konto eller et konto- eller kontantkort, som de 

står til ansvar for overfor bestyrelsen, og at bestyrelsen gives dispensation fra vedtægterne frem 

til næste generalforsamling, så løsningen kan sættes i værk med det samme. Desuden skal 

bestyrelsen til næste års generalforsamling stille med ændringsforlag til vedtægterne. 

57 stemmer for dette forslag. En ønskede ikke at stemme. Forslaget er vedtaget. 

Bilag 2: Forslag om ændring af terminer for stemmesedler: 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at DKK – for de klubber, som benytter DKKs medlemssystem –

skulle være på vej med et nyt afstemningssystem, således at vi fremover kan stemme digitalt men 

det vil kræve en vedtægtsændring at kunne benytte en sådan digital mulighed. Flere tilkendegav, 

at de ikke ønskede at ændre vedtægterne, før de kendte indholdet af den digitale løsning. Under 

alle omstændigheder kan en sådan vedtægtsændring tidligst vedtages ved næste 

generalforsamling. 
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Birgitte Selschau begrundede forslaget med postnord’s lange leveringstider samt bestyrelsens 

store tidspres ved afstemningerne. 

Afstemning: for var 54 stemmer. 4 ønskede ikke at stemme. Forslaget er vedtaget med mere end 

de ¾ flertal, som kræves til vedtagelse af en vedtægtsændring. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringen først er gældende, når ændringen også 

er godkendt hos DKKs lovudvalg og at det er bestyrelsens forpligtigelse at indsende ændringen til 

godkendelse hos DKK. 

Bilag 3: Forslag om tilføjelse til avlsrestriktioner om at OCD-fotografering skal indgå 

som restriktion på lige fod med HD og AA fotografering: 

Tine Kloster motiverede forslaget med, at det er meget smertefuldt for en hund at have OCD. Når 

en hvalp bliver født med OCD skal opdrætter betale 50 % af købsprisen tilbage til køber. Tine 

havde også en del statistik og dyrlægeudtalelser til støtte for forslaget. 

Forslaget udløste en del diskussion, en del modstand og der kom mange udsagn frem. 

Man fotograferer ikke i Sverige og Norge. Samarbejdet vil blive besværliggjord.  

Mange mener, at vi ikke har et problem med OCD i vores race. 

Det blev foreslået, at vi måske kunne indføre det som en etisk anbefaling, men ikke som en 

restriktion. 

Jannie Højstrup Larsen er for forslaget, Lilian Milek syntes det er et dårligt forslag. 

Dorte Hammerich siger, at der reelt skal en kikkertundersøgelse til for at konstatere OCD. Hun er 

imod forslaget. 

Werner Barch gør opmærksom på, at vi ikke selv kan indføre restriktioner. Det skal først 

godkendes af DKK. 

Susanne Dahl er også imod forslaget og Aslaug spørger hvor mange, der bliver fotograferet hvert 

år. – Erling Kolding svarer: 68 sidste år.  

Her bliver der stillet forsalg om at ændre teksten til anbefaling, men det vil ikke ændre på at 

hunden stadig ikke vil kunne komme på listen. 

Tine valgte herefter at trække forslaget. Da ingen ønskede at genoptage forslaget, er det 

bortfaldet og kan det ikke behandles yderligere ved denne generalforsamling. 

Bilag 4: Forslag om tilføjelse i tekst om betaling af kontingent: 

Lars Bibby supplerede med, at bestyrelsen flere gange de seneste år har lavet specielle tiltag 

omkring billige kontingenter, man har blot ikke vidst, at der ikke var hjemmel for det i 

vedtægterne. 
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Afstemning – For var 56.  – 2 har ikke stemt. Forslaget er vedtaget med mere end de krævede ¾ 

flertal og vil først være gældende, når vedtægtsændringen er endelig godkendt hos DKKs 

lovudvalg. 

 

9. Offentliggørelse af resultatet af valget til bestyrelse, avls- og sundhedsudvalg 

og avls- og sundhedsudvalgssuppleanter: 

Dirigenten suspenderede generalforsamlingen under stemmeoptællingen. 
 
Stemmerne blev optalt og fordelte sig således: 
Berit Bang Jensen 53, Gitte Høy Nielsen 74, Per Randløv 14, Monica Østergård 34, 
Lars Bibby 43 og Linda Hjort 30. 

 

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Flest stemmer og dermed valgt til bestyrelsen er således 

Gitte Høy Nielsen, Berit Bang Jensen og Lars Bibby. Monica Østergård og Linda Hjort indgår som 

henholdsvis første og anden suppleant. 

 

Til  Avls- og sundhedsudvalget var kun opstillet Berit Bang Jensen, som hermed er valgt. 

Dorthe Hammerich meldte sig som suppleant og blev valgt uden modkandidater. 

 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 

  

Mia Thygesen og Frank Andersen blev genvalgt uden modkandidater. 

Louise Nielsen meldte sig som revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidater. 

 

11. Eventuelt:  

Tine Kloster og Britta Stougaard fik vin for deres indsats i avlsudvalget. 

Dorte Willumsen fik også en vingave – men var ikke til stede på generalforsamlingen. Berit tog 

gaven med til Dorte. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
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Arno Mark   Connie Beck 

Dirigent   Referent 


