
Referat - bestyrelsesmøde i DBSK, lørdag d. 11/2-2017 kl. 13, Odense 

Tilstede: Maria, Per, Jens, Lars, Berit (via Skype) og Gitte 

Afbud: Tine 

Referent: Gitte 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt og underskrevet 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Tilføjet et punkt under indkomne punkter - ”Ideer fra medlemmer” 

 

3.  Indkomne punkter. 

- Status på forberedelser til GF. Hvad mangler vi? 

o Regnskab og budget mangler for at vi kan komme videre med forslag til kontinent. Vi 
har kontaktet Werner på telefon og han siger at vi får det reviderede regnskab i løbet 
af senest 10 dage. Vi håber han kan være færdig med regnskabet, så bestyrelsen på 
et telefonmøde kan gennemgå regnskab og budget d. 20. februar. 
 

o Nuværende medlemmer fra bestyrelsen som genopstiller sender et ”skriv” til Tine 
(sekretær) 
 

o Bestyrelsen vil komme med et forslag til ændring af Kontingentpris i forbindelse af 
”særlige arrangementer”. Per skriver et forslag til ordlyd som han sender rundt til 
bestyrelsen på mail. 

 

-  Forslag omkring opdrætterlisten (inkl. et indspark/forslag om avlslisterne fra ASU) (Berit) 

o Forslag om at opdrætterlisten er gratis er et godt forslag. Men det andet forslag bør 
ikke være en betingelse (Maria). 
Berit undersøger en ordlyd som ændring til vedtægterne og sender til bestyrelsen på 
mail. 
 

- Ideer fra medlemmer(Gitte) 
o De ideer som medlemmer kom frem med på FB og hjemmesiden i nov/dec blev 

drøftet. Se kommentarer i bilag 1 
 



- Opfølgning på emner fra sidste møde: 

o Oversigt over retningslinjer for økonomisk kompensation tlf/mail. (Gitte ) 

 Oversigten blev hurtigt gennemset og det blev besluttet at den kommende 

bestyrelse bruger oversigten som beslutningsgrundlag på førstkommende 

møde efter GF. 

o Hjemmeside (Maria) 

 Udskydes til næste møde 

o Udvalgenes økonomi og regnskabsføring (Werner) 
 Udskydes til næste møde hvor Werner selv kan være med 

 
4. Henvendelser fra medlemmer/indgående post. 

- Tine Kloster: forslag angående intranet. Se bilag 2. 

o Bestyrelsen mener at vi i øjeblikket har flere platforme som skal vedligeholdes 

(hjemmeside og FB) og kan ikke pt. se at vi har tid til at udvikle og vedligeholde flere. Vi 

er åbne for at der på sigt kikkes på hvilke platforme vi skal opretholde og om der evt. 

skal skiftes ud ud/tilføjes fx med et intranet. 

5. Nyt fra udvalgene. 

- Udstillingsudvalg: 
o Vi fik fremlagt udkast til udstillingskalenderen for 2018. Maria bliver bestyrelsens 

kontakt til jubilæumsudstillingen i Hastholm 2018.  
 

- ASU: 
- Aktuelt planlægges der to arrangementer (med Jens Knudsen i Næstved og ang. fertilitet i 

Jylland) Fremover er det planen fast at afholde to arrangementer om året, som sigter på 
forskellige målgrupper, og som skal afholdes skiftevis på Sjælland/Jylland.  
 

- Aktivitetsudvalg: 
o Vi afholder 3 arrangementer i foråret - balanceøvelser i Ikast og intro til nosework i 

Esbjerg samt intro til nosework i Næstved. Måske deltagelse med racestand på 
Landsskue i Herning - 3 dage i juni/juli 

 
 
 



 
 

6. Nyt fra DKK. 

DKK udstillingskalender med datoer for 2019 er sendt til udstillingsudvalget, med opfordring til at 

komme med ønsker til dommere. 

 

7. Evt. 

Bestyrelsen vil opfordre en træner til at tage et kursus i nose work, så vi kan tilbyde flere 

arrangementer i den disciplin. 

GN laver et overslag over indkøb af telt og beachflag som skal bruges i forbindelse med 

markedsføring af vores race på forskellige arrangementer. 

 

8. Næste møde. 

Telefonmøde mandag d. 20. 2 kl. 19.00 - GN sender koder og telefonnummer. Budget og regnskab 
skal være fremsendt på mail for at vi kan afholde mødet. 



Bilag 1: 

Ideer fra medlemmer samlet på Facebook og hjemmesiden i november/december 2016 

Forslagsstiller Forslag  

Mette Ejsing Jeg ville ønske der var større focus på LP, Rally, 

vognkørsel med mere. Jeg syntes ofte der er meget 

stor focus på udstilling og meget lidt på de andre 

aktiviter man kan med sin Berner. Jeg forstår ikke 

hvorfor man fx ikke gør mere ved præmie 

overrækkelsen af disse ved FX det store Berner stævne 

på Fyn. Det er så opdelt! LP og udstilling. Det er så øv 

at det ofte føles som om udstilling vs LP/ rally. 

 

Bestyrelsen mener at 

træningspladserne skal 

gøre alt hvad de kan for 

at lave arrangementer. 

Bestyrelsen har bedt 

aktivitetsudvalget 

undersøge om vi kan 

sende en træner på 

kursus i nose work, så vi 

kan få gang i den 

disciplin i klubben. 

På udstilling i Nyborg 

fejrer vi alle hunde - 

både udstillingshunde og 

lydighedshunde og det 

var en fornøjelse at se så 

mange deltagere fra 

træningspladserne 

Aktivitetsudvalget 

kontakter 

udstillingsudvalget for at 

lave ”fælles fest” i 

Hasmark. 

I forbindelse med 

udstilling i 

jubilæumsåret 2018 vil 

klubben lave forskellige 

forslag til aktiviteter. 

 

Mette Juel 

Stephansen 

Nu har keg så ikke berner pt - men da jeg var medlem i 

20 år, oplevede jeg at dbsk ikke gjorde noget for os 

med hyggehunde - dvs vi avler ikke, går ikke på 

Læst - ingen 

kommentarer ud over 

dem der blevet givet 



(ikke-medlem) udstilling osv. Selvom min jogi blev 12 år, var han ikke 

værdig til forsiden af bernerbladet thi han var jo 'ikke 

nogen'.  

Og de gen.forsamlinger jeg var med til, var een stor 

børnehave!! 

Så fortæl mig hvad I kan gøre for at lokke mig med når 

den mæste berner en dag flytter ind! 

 

Kommentar fra DBSK (Gitte): 

Kære Mette, Inden længe slår vi "en ledig stilling" op i 

aktivitetsudvalget og vi mangler specielt et medlem på 

Sjælland, da der i forvejen er 3 medlemmer fra Jylland. 

Netop aktivitetsudvalget skal jo arbejde med de ting 

du gerne ser i klubben, så måske det var noget for dig? 

Skriv gerne når du ser opslaget i løbet af de næste 

dage 

Kommentar fra forslagsstiller: 

Som sagt er jeg ikke mere medlem , da jeg 1 ikke har 

berner pt og 2 følte det var en børnehave hvor tid og 

penge blev brugt på at bekrige hinanden 

 

I min optik skal klubben være åben , for alle - men 

mest for sofabernerne - for dem er der flest af 

 

Fint nok med bir bik ck sim sala bims og hvad det nu 

hedder, men jeg ønskede mig fred og ro, tips til 

dagligdagen. Tips til den gamle berner, billeder af 

familiehunden uden at se billeder hvor folk næsten 

hiver hovedet af hunden af grunde jeg ikke forstår 

 

Og så at man kan efteranmelde som i hestekonk. Jeg 

turde sq ikke tilmelde en 11 år gammel hund 2 mdr 

før, men ville da gerne have vist ham frem - bare fordi 

han var jogi og ikke havde været udstillet ellers. 

 

Og så måtte I gerne arbejde på en mere forsonende 

holdning til de konkurrende klubber istf demonstrativt 

at kalde dem bastarder !!! 

direkte på opslaget. 



 

Thi hvad er en rigtig berner?? 

 

Mvh 

Mette 

 

Aslaug Teislev Jeg ønsker at der kommer en UHM test både forår og 
efterår og at klubben gør lidt reklame for det samt at 
resultaterne kan læses på klubbens hjemmeside. 

Jeg ønsker at der fast kommer et 
avlsvurderingsarrangement hver september og at 
resultaterne kan læses af alle på hjemmesiden. 

 

Der er i øjeblikket ikke et 
ønske fra ret mange 
opdrættere om UHM. 
Derfor har vi ikke 
arrangeret flere. 

På de to arrangementer 
der har været i 
november 2015 og april 
2016 var deltagerfeltet 
således: 

Nov 2015: 

Der var 8 pladser og de 
blev besat af 7 Berner 
Sennen og 1 schæfer - 5 
af Berner Sennen 
hundene var indenfor 
den anbefalede alder for 
UHM test. 

April 2016: 

Der var 8 pladser og de 
blev besat af 6 Berner 
Sennen og 1 Hovawart 
og 1 Islandsk fårehund - 
4 af Berner Sennen 
hundene var indenfor 
den anbefalede alder for 
UHM test. 

Endvidere har ASU 
behandlet spørgsmålet 
som kan ses i deres 
referat. 

 



Lis Gøtche 

Østergaard 

13. nov: 

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad Bestyrelsen 
selv har i tankerne, hvad kan vi som medlemmer 
forvente at der kommer til at ske, hvad er der i 
støbeskeen osv.. Der er af medlemmerne flere gange 
blevet efterlyst mere åbenhed fra bestyrelsen. 
Information og kommunikation må være vejen frem. 

15. nov: 

Godt med tid til at tænke i ;-) 
Jeg savner træningspladser. Vi i Midt Jylland har ikke 
rigtig nogle muligheder. Og så kunne jeg godt tænke 
mig, at man også kunne lære at køre med vogn. Det er 
en del af det som Berneren er blevet brugt til, og en 
ting som kunne være rigtig hyggeligt at arbejde med, 
og noget jeg tit bliver spurgt om, og af gode grunde 
ikke kan vejlede i. 

Jeg synes også at det ville være dejligt at få Berner 
Bladet leveret elektronisk på hjemmesiden. Så undgår 
man at bladet bliver væk i posten, og klubben sparer 
en masse penge, som man kunne bruge andre steder. 
Hvis man ønsker at sidde med papir i hånden, kunne 
man gøre det muligt at printe det ud som pdf. fil 

Afstemning til generalforsamling var ønskeligt at få 
online på hjemmesiden. Vi har alle muligheden for at 
få et login , og derfra ville det være nemt at lave en 
afstemning som kun kan tilgåes med personligt login. 
Så er man sikker på, at ingen stemmer forsvinder i 
posten, og at alle får stemt, og hjemmesiden bliver 
aktiv og brugt. 

 

Bestyrelsen foreslår at 
der arbejdes lokalt på at 
finde behovet for en 
træningsplads. 

Forslaget med en PDF-fil 
blev undersøgt i 
efteråret og 
konklusionen kan findes 
i referat i efteråret 2016.  

Bestyrelsen vil løbende 
undersøge hvilke 
muligheder vi 
fremadrettet kan tilbyde 
elektronisk - både med 
hensyn til Berner bladet 
og elektronisk 
afstemning. 

Tine Kloster Kalender over samtlige aktiviteter, generalforsamling, 
udstillinger, foredrag, træningssessons mv. inkl. fra 
Berner pladserne, hvis de afholder noget, hvor andre 
kan interesse i at deltage. Der ikke noget værre end 
man skal lede på 7-8 sider. 
Vi har en kalender i dag, men der står ikke meget i den 
- heller ikke udstillinger. Jeg går ud fra det er tanken at 
klikker man på kalenderoversigt får man "totalt 
overblik". Synes også man skal plotte LP og Rally 
konkurrencer ind... St. hestedag osv. 

 

Vi vil have webmaster til 
at lægge udstillinger 
m.v. ind i kalenderen og 
så skal ALLE der laver 
arrangementer være 
bedre til at fremsende 
opslag til Webmaster. 

Vi har et punkt om 



Hjemmeside, kommunikation, billeder mv. 
Når man skal lave en hjemmeside, der er klubbens 
ansigt ud af til, så er man nødt til at sætte sig ned og 
b.la. beskrive følgende: 
Hvordan markedsfører man klubbens ansigt ud af til på 
den mest proffesionelle måde: Formål med siden. 
Hvem henvender siden sig primært til og hvad skal 
siden indeholde (struktur). Hvordan skal den skriftlige 
tone være og så bør der være ekstreme høje krav til de 
billeder, der vises. 
I dag er den ikke særlig brugervenlig, slet ikke 
tilstrækkelig informativ og næsten ingen billeder. 

Hjemmesiden er og bliver det allervigtigste parameter 
for Dansk Berner Sennen klubs ansigt ud af til.... hvis vi 
har en professionel hjemmeside, som alle kan være 
stolte af, så vil man også som medlem / opdrætter 
gøre alt for at promovere klubben og henvise. Vi skal 
være stolte af vores klub, så løfter vi i flok. 

Når det er sagt, skal der lyde en stor ros til vores 
webmaster, du har lagt og lægger ufattelig mange 
timer i hjemmesiden, men det bærer desværre ikke 
præg af, at der har været en overordnet plan at 
arbejde ud fra – eller også har man bare ladet en 
webudbyder bestemme uden af briefe opgaven 
tydeligt. 

 

hjemmesiden på 
dagsorden og har 
forskellige andre IT-
opgaver som kræver 
opmærksomhed. De vil 
få prioritet i dette års 
arbejde. 

 

Bent Jacobsen 

 

Hej Bestyrelse Ja, hvad kan medlemmer forvente af en 

klub som vores og hvad kan klubben forvente af sine 

medlemmer. Ikke nemt at svare på og der vil nok være 

lige så mange svar som der er medlemmer. Nogle af 

svarene er, tror jeg, at vi kæmper mod mange andre 

arrangementer og foreninger som kommer før ens 

egen Berner. Tingene skal være simple at gå til for 

medlemmerne, tror ikke at mange gider være en del af 

lokale bestyrelser/styringsgrupper Afstande til 

begivenheder er måske også en årsag som er oppe i 

tiden, mange vil ikke bruge tiden og økonomi til at 

køre langt. I en tid hvor der er steder er der langt til 

nærmeste DBSK træningsplads kunne man måske skele 

til Cavalierklubben som har opdelt landet i små 

områder. Her arrangeres forskellige ting for 

 

Vi er helt enige i at der 

foregår mange ”BERNER-

AKTIVITETER” lokalt. Det 

er så vigtigt for en klub 

som vores. Disse 

aktiviteter udspringer af 

lokale kræfter som både 

vil gå forrest og stable 

arrangementer på 

benene og gøre reklame 

for deres arrangement 

på Facebook og 

hjemmesiden. 



medlemmer - af lokale medlemmer, og så er afstanden 

måske ikke større end at man kan få nogle til at 

komme. 

http://www.cavalierklubben.dk/side.asp?ID=12381 

Jeg tror på at der foregår en masse lokalt derude som i 

også selv påpeger. Alle disse lokale arrangementer skal 

endnu mere frem i lyset så de bliver set af medlemmer 

og måske kommende medlemmer. Men en klub er ikke 

bedre end hvad dens medlemmer gør den til. Håber at 

jeres ide bank giver en masse input fra klubbens 

medlemmer. M.v.h. Bent Jacobsen  

Vi må opfordre til at 

man holder sig 

orienteret og deltager - 

eller måske selv sætter 

noget i gang - som vi ser 

flere steder i landet. Tak 

til jer der gør en stor 

indsats for fællesskabet.  

Britta 

Staugaard 

Mortensen 

Hej DBSK. Som ny opdrætter kunne jeg ønske mig, at 

klubben kunne formidle en slags mentorordning, hvor 

erfarne opdrættere hjælper nye opdrættere. Det være 

sig både med planlægning af selve avlsarbejdet 

(sundhed og genetik), drægtighed og fødsel, samt pleje 

og pasning af hvalpe. Personligt har jeg haft flere 

erfarne og meget dygtige opdrættere at støtte mig op 

ad, men måske har alle ikke dette netværk. Jeg kunne 

foreslå en liste med opdrættere, der uforpligtende ville 

stille sig til rådighed, når der var tid og overskud. Det 

skal være muligt, at sige nej tak lige nu. 

Det er rigtig godt at der 

er et sundt samarbejde 

mellem opdrætterne og 

det er bestyrelsens 

holdning at dette bør 

ske i privat regi - 

bestyrelsen vil ikke 

opfordre til at klubben 

skal opstille regler for 

hvem der kan 

”anbefales”. 

 Bilag 2: 

Hej alle… 

  

Jeg kom til at tænke på, at det er lavet så klubmedlemmer kan få login på berner sennen klubbens 
hjemmeside. 

Hvis man nu oprettede et intranet for medlemmer på berner-sennen.dk, ville man nemt kunne 
formidle f.eks. tiltag som er under opsejling nu. 

Intranet er genialt og behøver ikke hverken være fancy eller noget, men fantastisk ”sted” til at 
formidle ting som kun vedrører medlemmerne. 

 Mange hilsner 

Tine Kloster 

 

http://www.cavalierklubben.dk/side.asp?ID=12381
http://berner-sennen.dk/

