
Referat bestyrelsesmøde telefonmøde 2/11. 

Tilstede Lars, Werner, Gitte, Maria, Jens og Tine 

Afbud: Berit 

1. Referat godkendt 

2. Dagsorden godkendt. 

3. Indkomne forslag: 

-Tilbagemelding på videresendte henvendelser.  

Vi drøfter de usikkerheder der har været, og er enige om at alle bliver skarpere på at sørge for at 

ansvar for tilbagemelding er placeret. Sender man en henvendelse videre, gives samtidig 

tilbagemelding til afsender om dette. 

- Sponsor til vinderhistorie i Berner Bladet. 

Vi mangler nu en sponsor på gave til bladets historie. Werner vil forhøre sig hos Lasse om han mod 

betaling vil lave gaven (krus) og samtidig stå for fremsendelse af dette til vinderen. 

- Kommunikation udvalg/bestyrelse.  

Bestyrelsen efterlyser referater fra UU. Maria vil kontakte formanden for UU for at minde dem om 

at få deres mødereferater på hjemmesiden. 

- Afregning dommer Jens Odense.  

Generelle regler omkring dommerudgifter drøftes.  

-Satser kørsel. 

 Pt afregnes al kørsel i klubregi med statens lave takst. Vi beslutter at transport af dommere som en 

undtagelse godtgøres med statens høje takst. Begrundelsen er at denne transport betragtes som et 

billigt alternativ til taxa.  

- GF 2018:  

Dato for afholdelse af GF sættes til lørdag d. 14/4 kl. 13 i Vejle. Gitte undersøger muligheder for 

egnet lokale.  

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg, Maria, Jens, Werner og Tine.  

Den nye hjemmeside, hvor langt er vi?  

Processen skrider planmæssigt frem. Den nuværende hjemmeside skal siges op senest 31/12. Vi 

beder web-master om at stå for opsigelsen.  

Vognkørsel i DBSK 

Gitte fortæller,  at aktivitetsudvalget arbejder på at få vognkørsel op at stå. Vi får mere at vide når 

de er længere i dette arbejde.  

Svartid på mails.  

Der stilles forslag om at mails besvares indenfor en given tidsramme, der efter afstemning sættes til 

fire døgn. Herefter betragtes det manglende svar som samtykke eller en blank stemme. 

4. Henvendelser fra medlemmer. Ingen henvendelser der skal behandles. 

5. Nyt fra udvalg 

- Aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget har afholdt det årlige trænerseminar i starten af oktober. 

I januar er der planlagt en dag med introduktion til Hundemassage - arrangementet foregår på 

Sjælland. Desuden arbejdes der med forberedelserne til LP og Rallyprøver på Hasmark samt at 

få mere fokus på vognkørsel som aktivitet i DBSK 



- UU. Jens er trådt ud af UU og Lisbet Ramsing er kommet ind i stedet for.  

- ASU. Der har været afholdt avlskåringsarrangement. 16 hunde deltog. ASU fremsender snarest 

relevante bilag og regnskab for arrangementet til bestyrelsen. Arrangementet forløb godt og 

har fået stor ros af dommere og deltagere. Klubben fik bonus i og med at flere meldte sig ind. 

Flere har vist interesse i at deltage næste gang. 

6. Nyt fra DKK. Alle informationer er løbende sendt rundt på mail.  

7. evt. 

 Lars har nu bestyret Berner shoppen i en årrække, og mener nu at der er brug for nye kræfter. Lars 

fortsætter indtil udgangen af 2018. Lars skriver et indlæg til Berner Bladet med information og 

annoncering efter en ny bestyrer. 

8. Næste møde.  

Maria sender doodle ud. 


