
Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub 

Lørdag den 26. marts 2022 kl. 11.00 i 

 

Spejderhytten, Skovbrynet 47, 8000  Århus C 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent.  

Jens Mauritzen valgt til dirigent. Indkaldt tidsmæssig korrekt, men beretningen manglede dog 

lignede lederen i bladet en beretning som er acceptabelt, og derved er generalforsamlingen lovligt 

indkaldt 

 

2. Valg af referent. 

Ulla Sørensen 

 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

Per Helming – Rico Sørensen 

 

4. Bestyrelsens beretning. 

Beretningen blev læst op af Betina Johansen, pga for sent udsendt beretning. 

Beretningen er vedhæftet referatet. 

Ane Christiansen  spørger til hvad bestyrelsen arbejder med i tiden, og bestyrelsen svarer at vi 

arbejder med det der blev læst op i beretningen. 

 

5. Forelæggelse af beretning fra hvalpeliste. 

Jesper Thode har ikke meget at berette, idet det har været nemt for opdrætter og afsætte hvalpe 

de sidste par år. Han har haft en del henvendelser, hvor han henviser til opdrætter og DKK´s køb 

hund. 

Jesper  Thode håber at i år bliver et mere ”normal” år. 

Ane Christiansen foreslår at opdrætter kontakter Jesper Thode  ang kommende kuld. 

 

6. Forelæggelse af beretning fra redaktion. 

Siw Steffensen modtager det hun skal modtage. Jesper Thode læser korrektur, og de for rettet evt. 

fejl. Der har været en del udfordringer med post nord, og trykkeren. 

Bente Hjørringgaard modtager det hun skal modtage. 

Bente  Hjørringgaard foreslår at listen med kommende kuld kommer på hjemmesiden, og opfordrer 

til at avlshanner og veteraner bliver bedre til at kontakte hende for at komme på hjemmesiden. 

Sidste nye på hjemmesiden er metalbeskrivelse. 



Økonomi: Normalt plejer det at koste 799 kr årligt for hjemmesiden, men da prisen blev fordoblet, 

undersøgte Bente Hjørringgaard det, og fik sat prisen ned til 450 kr årligt idet vi ikke har behov for 

så meget plads på hjemmesiden. 

Ane Christiansen foreslår at vi laver en ”corona/omplacerings hunde liste” som kommer på 

hjemmesiden og Jesper Thode bliver informeret om dem. Bente Hjørringgaard siger at vi har listen 

der hedder: Hunde over 6 mdr, på hjemmesiden. . 

 

7. Forelæggelse af beretning fra øvrige udvalg herunder WUSB. 

WUSB: Ane Christiansen  fortæller at WUSB arbejder på at blive anerkendt af FCI idet WUSB 

bruger meget tid på at efteruddannet dommer i ”en race en standard” i stedet for personlige 

præferencer. WUSB kan ikke selv ansøge om optagelse i FCI men skal ansøge gennem Schweiz. 

Hvis de bliver optaget, ændres formatet på WUSB udstillinger. 

Hvis WUSB bliver optaget i FCI, kan der uddeles cert på WUSB udstillinger. 

WUSB pjece på 74 sider er ved at blive gennemgået/fornyet/for kortes. Planen er, når den er 

færdig, skal den uddeles til allround dommer så de også dømmer ud fra ”en race en standard” og 

med tiden udleveres til opdrætter også 

Ane Christiansen  siger at hvis man gerne vil vide mere ang WUSB skal man ikke tøve med at 

kontakte hende. 

Jesper Thode spørger, hvilken tidshorisont der er for at WUSB kan blive optaget i FCI. Ane 

Christiansen  fortæller at sidste gang strandede ansøgning i Schweiz, men det gør den ikke denne 

gang. 

Bente Hjørringgaard  foreslår at WUSB udvalget sender noget til bladet ang standarden. 

Dogbase: Ane Christiansen fortæller at dogbase køre stille og rolig. Hun indsender materiale et par 

gange om året. Ane Christiansen  fortæller at der er en kæmpe vidensbank i dogbase, og opfordre 

opdrætter til at bruge den. 

Bente Hjørringgaard spørger hvad dogbase kan som DKK ikke kan? Ane Christiansen svare at der 

er flere detaljer ang forfædre i dogbase, og den især er god hvis man tænker på at bruge 

udenlandske hunde i avl. 

Avl og sundhed: Susanne Adelheid fortæller at de har afholdt medlemsmøde, med meget 

skuffende deltagelse. 

 

8. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 

(decharge). 

Regnskabet godkendt. 

Bente Hjørringgaard har en opfordring fra Birgit Åman  om at vi skal blive bedre til at få sendt 

udstillingsbilagene ind. 

Ane Christiansen  fortæller at underskuddet fra Saltum består af en sekretær der hverken var 

blevet bekræftet eller afkræftet, og ekstra udgift til hytte til hjælper for at kunne få hjælp. 



 

9. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingenter, betalingsterminer og eventuelt 

indmeldelsesgebyr. 

 

Punkt 9 og 11 er slået sammen. 

Budgettet er ikke inkluderet den kontingentstigning som der er i det indkomne forslag. 

Budgettet er godkendt. 

Det indkommende forslag gav en god debat, med mange argumenter for og imod. 

Bestyrelsen fortæller at for lave den nye kontingensindbetaling koster det en engangsydelse på 

2500 kr og løbene 25 kr per medlem, derfor prisstigning på kontingentet. 

Bente Hjørringgaard forslår FI kort, som sendes med bladet. 

Bente Hjørringgaard  mener at der skal en vedtægtsændring til. 

Siw Steffensen /Bent Christiansen at vi stemmer om det, men at det ikke kan træde i kraft før det 

er undersøgt om vi overtræder vores vedtægter. 

Liselotte Sønderskov mener ikke at vi skal være bange for forandringer, og er det dårligere kan vi 

altid gå tilbage til den ”gamle” måde. Og at det ikke kun er nye medlemmer der har svært ved at 

huske at indbetale til tiden. 

Conny Johansen /Bent Christiansen mener at det er godt formål idet det burde giver flere 

medlemmer idet det bliver nemmere at betale. 

Grethe Rasmussen medlemmer bliver stillet mere lige, når det er løbende indmelding. 

Bente Hjørringgaard vi skal passe på at hvalpekøber ikke føler sig presset til at være medlem af 

klubben 

Forslaget stemmes om: 19 ja 3 nej 2 blanke 1 ugyldig. 

Forslaget er vedtaget under forudsætning at der bliver tjekket med DKK at vi ikke bryder vores 

vedtægter. 

 

 

10. Behandling af indkomne lovforslag. 

Ingen indkommende lovforslag 

 

11. Behandling af øvrige indkomne forslag. 

Løbende medlemskab. 

Bestyrelsen foreslår at vi går over til løbende medlemskab, per dags dato og at det er DKK der står 

for det admistrative. 



Fordelen ved at gå over til løbende medlemskab, er at det er lige meget om man bliver meldt ind 

den 2 januar eller 30 november, medlemsskabet skal først fornyes når man rammer 

indmeldingsdatoen. 

DKK har allerede systemet til løbende kontigentopkrævning så ved at lade dem stå for det 

admistrative, vil det kun kræve ”en lille” indsats fra bestyrelsen side, at gå over til det. 

Det vil også medføre et lille kontigentstigning. Enkeltmandskontigent stiger med 20 kr til i alt 370 kr 

årligt og familiekontigent stiger med 25 kr til i alt 550 kr årligt. 

 

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På Valg er: Anders Andersen - modtager ikke genvalg - Betina Johansen - modtager genvalg 

Indstilling af kandidater  

Liselotte Sønderskov takker ja 

Bent Christiansen takker nej 

Per Møller takker ja 

Afstemning: 

Liselotte Sønderskov 16 stemmer 

Per Møller 6 stemmer 

Betina Johansen 17 stemmer 

Blank 3 

 

13. Valg af 3 suppleanter. 

Indstilling af kandidater 

Per Møller 1 suppleant 

Bent Christiansen 2 suppleant 

John Nielsen 3 suppleant 

 

14. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Bente Hjørringgaard 

Ane Christiansen 

Lene Jensen revisorsuppleant 

 

15. Fremtidig virksomhed. 

WUSB i Belgien. Ane Christiansen  og Bent Christiansen skal derned. Ane Christiansen  er 

delegeret for Danmark. Bent  Christiansen er blevet spurgt af en anden klub om han vil være 

delegeret for dem. Bestyrelsen finder ud af om en af dem kan tage med. 



På delegeret mødet i Belgien, skal vi fremlægge vores WUSB 23 på engelsk og tysk. 

Ulla Sørensen efterspørger om der er nogle der ligger inde med tidligere fremlæggelse, idet det 

kan være svært at forstille sig, hvad der præcis skal fremlægges. Ane Christiansen  siger hun har 

2013 på hendes pc som hun kan sende. 

Bente Hjørringgaard foreslår at vi kobler WUSB 2023 på vores hjemmeside på en eller anden 

måde. 

 

16. Eventuelt. 

Bent Christiansen  er utilfreds med måden refereret hvor Saltum udstillings regnskab er kommet i 

bladet. Ulla Sørensen tager til efterretning, at hun havde glemt at få det dementi i bladet, hvor det 

blev rettet til at det var bilagene der var tale om og ikke selve regnskabet. 

Der bliver spurgt til hvem der sidder i WUSB 23 udvalget.  

Jesper Thode, Kaj Klysner og Carl Otto Mastrup  er indkaldt som konsulenter af bestyrelsen til 

hjælp med at finde lokaliteten. 

Jesper Thode siger, at der bliver behov for mange mennesker til at hjælpe til arrangementet. 

Bestyrelsen fortæller at sted og dato bliver Tornby den 11-13 maj 2023 og jubilæumsudstilling den 

14 maj 2023 og at bestyrelsen arbejder på at få lavet fremlæggelsen til WUSB i Belgien. 

Lene Jensen  efterlyser mere synlighed af klubben/bestyrelsen på Bornholm. Der er blandt andet 3 

dages udstilling derover til august.  

Lene Jensen  efterlyser også Aktivitetsudvalg. Liselotte Sønderskov siger at i teorien er det jo hele 

klubben som er aktivitetsudvalg. I løbet af snakken ang aktivitetsudvalg bliver der nedsat et udvalg 

bestående af Lene Jensen – Rico Sørensen – Siw Steffensen  – Ane Christiansen  – Gitte  Jensen 

og muligvis Karen Marie (ny hvalpekøber fra fyn) 

Helen Pedersen har en bøn til hele klubben om at begynde at samarbejde om vores hunde, for så 

kan vi komme langt i stedet på at klubben virker som om vi er delt i 2 lejre. 

 

 

 

Dirigent underskrift  Referent underskrift 

 

 

 

d. 22-04-2022  d. 22-04-2022 

 



 

 

Bestyrelsens beretning 2021. 

 

Så er det igen tid for generalforsamling og dermed også en bestyrelsesberetning.  

I februar 2022 har bestyrelsen desværre måtte sande, at samarbejdet med vores formand ikke 

fungerede. Der var lange perioder uden kontakt mellem bestyrelse og formanden, pga. forskellige 

ydre omstændigheder. Dette gjorde at bestyrelsen siden februar 2022 har fungeret som et 

forretningsudvalg med kun 4 medlemmer.    

Desværre har bestyrelsen derfor, ikke haft mulighed for at udsende beretningen for 2021, 

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. På baggrund af en klar aftale om at 

beretningen ville komme fra vores formand i rette tid, har vi haft tiltro til at den ville komme. 

Trods flere forsøg på at rykke for beretningen, modtog vi eller klubbens medier desværre ingen 

beretning. 

DSBK har afholdt 8 udstillinger i 2021. Med et stort arbejde og stor fleksibilitet er det lykkes for 

udstillingsgrupperne at afholde alle planlagte udstillinger. Alle udstillingerne er afholdte med en 

flot tilslutning og flot resultat. 2021 blev også året hvor DSBK havde premiere på at afholde 2 stk. 

udstillinger på en dag. Det blev en succes, hvor hygge, samvær og udstilling forenede sig i fin stil. 

Bestyrelsen har derfor allerede besluttet at gentage det på juleudstilling 2022. 

Internationalt er WUSB i gang med at udvikle en ny pjece om forklaring af standarden i vores race. 

Pjecen er ment som undervisningsmateriale til allround dommere og til nye uddannede special 

dommere for vores race. WUSB arbejder også videre med at evt. omdanne det årlige WUSB skue 

til en udstilling frem for et skue. 

I DSBK er der hele året arbejdet på at få planlagt WUSB 2023 i Danmark. Det er nu bestemt at 

WUSB ’23 er planlagt til 11 – 14 maj 2023 og bliver placeret i Tornby, Nordjylland. Arbejdet er nu 

begyndt med at få udarbejdet pjecer og relevante oplæg til WUSB om arrangementet.  

Klubben mangler stadig folk til et aktivitets udvalg. Der har derfor ikke været mange aktiviteter i 

2021. Der har været en fællestur på bakken, der var en succes med flere deltagere. Enkelte 

medlemmer formået at få fælles gåture og små ”legeaftaler” op at stå, også med godt fremmøde, 

og til glæde for de fremmødte. 

Klubbens avls -og sundhedsudvalg har i februar 2022 arrangeret, og afholdt DSBK’s årlige 

medlemsmøde. Emnet var mentalbeskrivelse og mental stimulering under opvækst og træning. 

Der var 2 inspirerende oplægsholdere, der fortalte ud fra emnerne. Desværre var der meget få 

fremmødte på mødet.   

Vores klubblad Bernharden er udkommet med 4 blade som forventet. Bladet har dog et par gange 

været plaget af samarbejdet med Post Nord. Flere medlemmer har desværre oplevet ikke at 



modtage bladet. Det sidste blad er dog nået frem til alle, og vi håber at problemerne med 

forsendelserne hører fortiden til.  

Klubbens hjemmeside bliver stadig opdateret med alt, hvad Bente Hjørringgaard modtager fra 

bestyrelsen. Bestyrelsen er vidende om, at et større arbejde med opdatering af de enkelte 

faneblade på siden, mangler. Ligesom det har til tider drillet med at få sendt relevant materiale til 

hjemmesiden. Det har været fejl begået fra bestyrelsens side. Begge dele er noget bestyrelsen skal 

tage hånd om snarest muligt. 

Bestyrelsen enige om at bibeholde klubbens tiltag om 1 års gratis prøvemedlemsskab for vores 

hvalpekøber medlemmer. Og de op til 2 gratis udstillinger i baby eller hvalpeklassen for nye 

hvalpekøber medlemmer fortsætter ligeledes i 2022.  

Bestyrelsen vil gerne afslutningsvis sige tak til alle medlemmerne for jeres velvilje og lyst til at 

arbejde for og med vores race. Det er motiverende for alle at så mange forskellige byder ind med 

ideer, debat, frivilligt arbejde og velvilje. Tusind tak. 

 

DSBK’s bestyrelse   

 


