
Referat af bestyrelsesmøde 14/5-17 Odense. 

Tilstede: Maria, Jens, Berit, Gitte, Lars, Tine, Monica. 

Afbud: Werner 

1. Referat fra sidste møde godkendt 

2. Dagsorden godkendt. 

3. Indkomne forslag 

 

- Tilpasning af hjemmeside, så den tilgodeser brugernes behov. 

Der kommer rigtig mange spørgsmål på Facebook, som burde kunne besvares ved brug af 

hjemmesiden. Hjemmesiden er kun et år gammel, men der er bred enighed om at den på flere 

områder ikke fungerer optimalt. Monica har lavet et forslag til en ny opbygning af hjemmesiden i 

samarbejde med webpusher.dk. Nuværende webmaster er informeret om det planlagte arbejde. 

Maria kontakter også Louise for at sikre der er rene linier. Monica og Louise vil i fællesskab drøfte 

næste skridt. Monica fremlægger detaljer inkl. Økonomi på næste møde, så vi kan træffe en 

beslutning. 

 

- Anvendelse af DBSK-præmiekuponer i Butik Balou. 

Der er enighed om at det er en god ide. Gitte tager kontakt for at lave en aftale.  

 

- Forretningsorden 

*Forretningsordenen gennemgås og revideres.  

Fakturering for annoncer i BB afklares med Werner og Nefer. 

*Samarbejdsaftale med Berner shoppen gennemgås og revideres. 

*Retningslinier for klubbens hjemmeside gennemgås. Web-Master fratages den årlige telefon/it-

godtgørelse. Udgifter refunderes ved bilag.  

*Retningslinier for udstillingsudvalget gennemgås og revideres. Formandens årlige 

telefongodtgørelse afskaffes. Udgifter refunderes mod bilag.  

*Retningslinier for avls- og sundhedsudvalg.  

Gebyr for at optagelse på opdrætterliste afskaffes pr. dd. Revision af dokumentet udsættes og 

behandles som et selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde.  

*Retningslinier for aktivitetsudvalget gennemgås og revideres.  

*Samarbejdsaftale med redaktør på berner bladet gennemgås og revideres. Godtgørelse for 

telefonudgifter afskaffes. Udgifter refunderes mod bilag.  

*Samarbejdsaftale med hvalpeformidler gennemgås og revideres. Godtgørelse for telefonudgifter 

afskaffes. Udgifter refunderes mod bilag.  

*Samarbejdsaftale mellem DBSK og den udpegede til IWG gennemgås. Jens fremsætter en undren 

over hvorfor al kommunikation går udenom bestyrelsen. Lars beder Inge Bibby kontakte Maria mhp 

en skriftlig redegørelse for sit arbejde i udvalget, og punktet tages op på næste møde. 

 

-Valg af to der udpeges til ASU. 

Pt har vi to bestyrelsesmedlemmer i ASU. Werner som er udpeget sidste år ønsker at fortsætte. 

Lisbeth ønsker ligeledes at fortsætte. Bestyrelsen er enige om at udpege begge igen. Til næste år 

http://webpusher.dk/


overvejes at lade et enkelt bestyrelsesmedlem sidde i udvalget, for at få et lidt bredere felt 

repræsenteret. 

 

-Hvalpepakker 

Maria overtager opgaven. 

 

- Tema om pelspleje i BB 

Berit tager kontakt til forskellige som kunne være egnede til at skrive om dette emne.  

 

-Bernerblade 

Vi har et stort meroplag af Bernerblade. Distributionen af disse til nye medlemmer er tidskrævende 

og dyrt. Tine tager kontakt til Nefer mhp muligheden for at tilkøbe bladet i PDF-format. 

 

-Tiltag/forslag til jubilæumsåret 2018. 

Pga tidsnød tager vi punktet op på næste møde. 

 

4. Indgående post 

Helle Sinclair har tilbudt at oprette et sundhedsregister for danske bernere. Punktet sendes til 

behandling i ASU.  

 

5. Nyt fra udvalgene. 

Aktivitetsudvalget har afholdt et arrangement om balance og kropskontrol. Dette var en stor 

succes.  

Udstillingsudvalget afholder møde i næste uge, hvor Hasmark skal planlægges. 

 

6. Nyt fra DKK 

DKK har udsendt nyt om indstilling af dommeraspiranter. Maria ønsker en indstilling fra 

bestyrelsen, og ansøgningsskema uddeles til gennemlæsning.  

 

7. Evt. 

Lotteri på Hasmark - hvem vil? Vi aftaler at Berit forhører sig i ASU på det snarlige møde. 

 

8. Næste møde 

Maria sender doodle ud snarest. 


