
Referat af generalforsamling i DSBK 2016 

D. 19. marts i Århus. 

Til stede fra bestyrelsen: 

Formand Jesper Thode, Næstformand Bent Brohus, Kasserer Liselotte Sønderskov, Sekretær Betina Johansen. 

Afbud fra Flemming Nielsen – og Flemming har meddelt at han ikke ønsker genvalg. Dette er meddelt 

formanden til morgen.  

Formand Jesper Thode byder velkommen og er glad for at der er kommet så mange  

 

1. Jan Sonne foreslået og valgt – ingen bemærkninger til indkaldelse og varsel. Dagsorden er tilsendt til 

alle ved medlemsbladet. Dette er dagsorden for i dag.  

2. Ane Christianen foreslået og valgt 

3. Valg af stemmetællere: Dorthe Thode og Lis Minna. Stemmeberettigede – 30 personer.  

4. Bestyrelsens beretning fremlægges af formand: Vedlagt referatet.  

Kaj Klysner – hvorfor trak Helle Parsberg og Anja Haar sig fra bestyrelsen. 

Jesper Thode – Dette må de selv svare på, hvis de vil. Der er ingen kommentarer fra de to. 

Kaj Klysner – Der er gang i at lave en etisk retningslinje for medlemmer – det har han læst. Er der 

nødvendig – kan vi ikke opføre os ordentligt? 

Jesper Thode – nej det burde ikke være nødvendigt, men til tider er det åbenbart nødvendigt. Det er 

dog ikke sikkert, at disse retningslinjer hjælper, men det kan man da håbe.  

Knud Olsen – der var 33 gratis medlemmer i 2015 – der er 12 som fortsætter.  

Kaj Klysner – Der har været en del modstand imod de arrangementer der ikke har med udstilling at 

gøre. Bent Brohus - Ved ikke hvad der er tale om, da bestyrelsen til enhver tid har villet bakke op om de 

arrangementer der har været. Alle har lov at oprette grupper og lave arrangementer. Bent Brohus – 

Det ene arrangement havde ikke noget med klubben at gøre – det andet arrangement der er tale om,  

fik vi desværre ikke lov at diskutere færdigt til sidste åre GF. Lene Sørensen. Læserbrev i bladet omkring 

arrangementer – Bent Brohus – det læserbrev kom efter GF sidste gang, hvor der blev påtalt, at 

omtalte arrangement ikke var klubarrangement. Lis Minna – kan man ikke lave arrangement – og 

invitere både med og uden tavle – Jo det er til enhver tid helt OK. Støtte fra klubben er underordnet. 

Det slås fra bestyrelsen fast: Man kan til hver tid lave arrangementer – for private – men så er det ikke i 

klubregi. Vibeke Kvist. Det hele er startet hos os. Pludselig går klubben ind og blander sig. Der var 

inviteret mange uden for klubben. Men det var et privat arrangement. Bodil Olsen - Tidligere måtte 

man ikke lave arrangementer uden for klubregi, hvis man var medlem af en klub. Bente Hjørringgaard. 

Derfor er der lavet etiske retningslinjer - så der er vel ikke så meget at diskutere om. Dog er det 

fastlagt, at KUN arrangementer i klubregi må komme i bladet. Anja Haar – klubben kan da bare lave 

nogle arrangementer, så er der ikke brug for de private. Ane Christiansen – Ja klubben, men er det ikke 

os alle. Det er vel ikke bestyrelsen der skal arrangere. Så hvorfor laver man så ikke de arrangementer i 

klubregi, når man nu laver nogle arrangementer. Bente Hjørringgaard. Hvorfor ikke gøre tingene i 

klubregi – Bente Bie – må hunde uden stambog komme til disse arrangementer. Svar: Ja selvfølgelig.  

Betina Johanen – Ja der er interesse for arrangementer – vi har været for dårlige til at lave nogle i 

klubregi. Vi skal nok i gang i klubben igen for at få samlet folk. Knud Olsen. Hvis vi skal opfylde vores 



formålsparagraf. Så skal vi udbrede klubben. Bente Bie – må hunde uden bog deltage. Jesper Thode – 

Selvfølgelig må de det. Jeg forstår ikke denne diskussion. Selvfølgeliglig er der potentielle medlemmer 

alle vegne – Som Toves arrangement – ethvert arrangement i klubregi kan komme i bladet. Og der kan 

godt deltage hunde uden stambog.  

Lene Sørensen: Kommer tilbage til det læserbrev igen. Dette brev skulle aldrig have været i. Det er 

bestyrelsens ansvar at dette brev kom i. Dette emne er dog svaret på. Kaj Klysner – vi skal vel ikke 

tilbage til start – hvor man blev smidt ud når ens hund døde. I dag kan alle være medlem – med hund 

eller uden – og med eller uden stambog.  

Jesper Thode runder af – og slutter med, at han ikke kan forstå hvorfor arrangementerne ikke kan være 

i klubregi. Når der nu holdes så gode arrangementer – Så vær stolt af vores klub og udbred den.  

Kaj Klysner : Hjemmeside, fb, nyhedsbrev og blad. I har snakket om 4 blade – det må vente til det andet 

fungerer. Hvorfor ikke bruge nyhedsbrev noget mere. LiseLotte – angående 4 blade pr. år -  dette hører 

ind under budget. Jesper Thode – dette er budget – og det griber ind i hinanden. Med hensyn til 

nyhedsbrev – dette kunne jo lægges op på fb – udover at hjemmesiden kan bruges det dette også.  

Kaj Klysner – Hvorfor er Jeg nævnt i et bestyrelsesreferat -i forbindelse med WUSB – at jeg har fået 

tilskud. Betina Johansen – svarer, at det ikke har været meningen, at nogen skulle hænges ud. 

Selvfølgelig skal dommere og delegerede have deres bidrag, når der rejses langt.  

Der sættes til afstemning. Beretningen er godkendt. 

5. Beretning fra hvaleliste – vedlagt referat. Bente Hjøringgaard – hun havde altså sine hvalpe på ”køb 

hund” portal. Lis Mnna – pris på ikke stambogsførte hvalpe – de må kun sælges til kostpris. Dette 

gælder dog kun medlemmer af DKK. Helle Parsberg. Hvad er vores andel af det samlede antal. Jesper 

Thode – de hunde der er registreret i DKK – det er jo ikke alle som kommer på klubbens hvalpeliste. 

Bent Brohus – generelt er registrering af hunde uden papirer faldet og sambogsførte stigende. Jf. DKK 

Jesper Thode opfordrer til at deltage i DKK’s åbent hus dag. Har kontaktet DKK – man skal have 

kennelmærke eller bare være i gang med uddannelsen for at melde sig til den dag. Det er en fantastisk 

mulighed for at promovere vores race.  

6. Redaktøren har ikke nogen beretning – er sprunget hurtigt til og har ikke fået besked på beretning. 

7. Øvrige udvalg. Bent Brohus – udstillingsudvalg – vedlægges referat. Helle Parsberg: økonomi- vi skal vel 

tænke i, at udstillingerne ikke behøver give overskud. Det er en aktivitet. Bent Brohus – det er netop 

ikke det primære, at de skal give overskud – men man skal dog tænke sig om. Grethe – deres tidligere 

Kerteminde udstilling er flyttet til Sønderjylland, Så nu ligger Kerteminde i deres baghave  . Folk er 

velkommen allerede fredag eftermiddag – der er overnatning og startes grill. Og der er kun 10km til 

Fleggaard.  

Ane Christiansen. AS udvalg. Lene Sørensen – Kommer ikke meget på udstillinger. Vil gerne vide om 

krydsskemaer. Ane forklarer lidt om disse skemaer, som har eksisteret i rigtig mange år. Bente Bie – I 

forbindelse med den seneste diskussion omkring matadoravl, mente AS, at de selv kom frem til noget 

godt. DKK kunne dog ikke behandle det. Hvad med al den modstand der var fra mange opdrættere. Der 

svares, at der ikke på noget tidspunkt er gjort op, hvor mange opdrættere der var imod. Bodil Olsen. 

Men jeg har lige en pointe. En anden lille race – Grossser. De må være far til 2 kuld i hele deres 

levetid!!. Bente Bie igen. Ved det første avls og sundhedsudvalg blev vi enige om, at det skulle på GF. 

Lene Sørensen – disse er godkendt på generalforsamlingen 2010. Svar: I 2010 besluttede vi etiske 

anbefalinger ikke avlsanbefalinger, Bent Brohus – husk at skille etiske og avlsanbefalinger. Helle 



Parsberg – hvorfor ændre noget, da de ikke mener der er flertal. Bent Brohus – det med flertal, det er 

en påstand – der var ingen afstemning. Susanne – vi hørte på mødet hvordan stemningen var – og så er 

det indstillet til bestyrelsen. Knud – der er noget grundlæggende forkert her. Bestyrelsen kan ikke 

beslutte det her. Bente Hjørringgaard. Bestyrelsen er beslutningsdygtig i sådanne anliggender.  Anja – 

hvem bestemmer hvad der sendes ind. Det gør bestyrelsen – og så er det i samråd med DKK. 

Diskussionen stoppede her, og beretningen blev godtaget., 

8. Fremlæggelse af regnskab. LiseLotte giver en kort gennemgang af regnskab.  

Regnskab forlagt og godkendt af revisorer.  

Grethe Olsen – ked af underskud – de sidste år er underskuddet vokset fra år til år. Grete har 

undersøgt hvorfor underskuddet er opstået – kontingent indtægter er faldet meget – ja det er 

medlemsantal.  Har også bemærket at kørselsudgifterne er steget helt vildt. Samtidig er der lavet et 

budget der regner med underskud. Bente Hjørringgaard vil gerne vide, hvad gebyret er til DKK i 

forbindelse med udstillinger. 

Liselotte – det er debatteret i bestyrelsen, det kan jo ikke fortsætte sådan. Med hensyn til kontingent, 

så er det trods alt positivt med hvalpekøbere. Med hensyn til bestyrelsen. telefonpenge er strøjet – og 

så vil man prøve med 4 blade i stedet for 5 blade – enkelte bestyrelsesmøder har været personlige – 

resten på skype. Der er her også kørselspenge til DKK kurser. Bente Bie vil gerne vide hvorfor der er så 

meget kørsel. AS udvalget tager ikke kørselspenge. Rejser til WUSB – hvad er dette beløb. WUSB tilskud 

er billigste rejse til WUSB, såfremt delegerede ikke har hunde med.  LiseLotte læser op af 

kørselsregnskaberne. Der er 4 nye medlemmer jf. indmeldelsesgebyr. Helle Parsberg – Hvorfor skal der 

betales for Anes flybillet, hun var da ikke delegeret – jo hun er delegeret. Vibeke Kvist – Hvem er 

delegeret til WUSB – Ane er den ene da hun er medlem af bestyrelsen af WUSB. Grete Olsen. Min 

udstilling har normalt ligget med pænt stort overskud. Hvor er resten af mit overskud – på de 2-2500,- 

som hun fik at vide var i overskud på Kerteminde udstillingen – dette skyldes gebyr til DKK ikke var 

afregnet på det tidspunkt, samt en ubetalt regning. Helle Parsberg vil gerne vide om bestyrelsen har 

drøftet hvordan man kan øge indtægter. Evt kontingentforhøjelse – eller hvordan hverver vi nye 

medlemmer. Jesper Thode – den med kontingent tror han ikke på – og selvfølgelig har best. Drøftet 

andre tiltag. Bente fik ikke svar på hvad DKK tager for at lave papirer pr. hund- Grundbeløb 300,- + 18,- 

pr. deltagende hund. Lene Sørensen – via mit medlemskab – der bruges 3000,- til Giessen – er det 

noget der skal væk. Ane Christiansen – forklarer lidt omkring Giessen. Det skal selvfølgelig ikke væk. Kaj 

Klysner - LiseLotte er godt nok ny kasserer, men det er super det regnskab.  

Regnskabet godkendt. 

9. Budgetbehandling – LiseLotte fremlægger – Der er lagt op til to budgetter – et med 6 og et med 4 

blade. Kaj Klysner ønsker forklaring på budget i forbindelse med administration. Helle Parsberg – 

Udstillinger skal ikke give overskud, siger I, men hvorfor kan I så budgettere med overskud på 

udstillinger. Dette beror på bla. Dommerudgifter 2015. I 2016 er der valgt en del danske dommere, 

som vil give mindre udgifter. Knud Olesen – Så i et referat, at hvalpekøbere kan vælge, om de vil 

meldes ind sidst på året eller i start af næste år. Lene Sørensen – tidligere stod der medlemmers navne 

i bladet – hvor mange medlemmer er vi i dag – vi er 71 incl. Æresmedlemmer.  

Budgettet godkendt.  

10. Lene Sørensen 

Forslag 1: 



Der er lagt op til en ændring af $4 – Flere argumenterer for at dette forslag ikke skal ændres, for så vil 

der komme mange ind over, som ikke har viden om opdræt eller erfaring dermed. Dog mener nogen, 

at det ville være bedre med flere vinkler på en problemstilling. Vi har altså en bestyrelse, som er 

demokratisk valgt, lige som vores folketing. De tager beslutninger – og er medemmerne ikke enige, så 

må der vælges nogle andre. Forslagsstiller ønsker det til afstemning – skriftlig.  

Da det drejer sig om en lovændring skal der være 2/3 for. Ja: 13  nej: 17 

Forslaget ikke vedtaget.  

Forslag 2: Forslaget fremlagt. Kaj Klysner – Det kan komme ind under en redaktionel ændring. Således 

at det ændres ved en senere revision af lovene.  

Forslag 2 trækkes, mod at det tages med ved senere lejlighed.  

 

Forslag 1 -  

Anja Haar 

Forslagene trækkes. Det står i lovene i forvejen.  

Forslag 2 

Skal være til stede hvis man stiller op.  

Lene kunne godt tænke sig, at folk der gerne vil stille op, fortæller lidt om sig selv skriftligt inden GF. 

Bent Brohus ville mene det var rigtig godt, at man kunne præsentere sig i bladet inden opstilling – i 

vores blad. Men selvfølgelig skal der være mulighed for at stille op på dagen.  

Forslagsstiller ønsker det til efterretning. Håber at opstillere vil melde ud inden GF, så der er mulighed 

for at vurdere inden GF. 

11. Jesper Thode – 4 blade på forsøgsbasis. Som Kaj Klysner kom frem med tidligere, var det bedst at vente 

til de digitale medier var mere up to date. Men Jesper mener det evt. kan fremprovokere at de digitale 

medier kommer mere frem. Jesper mener der er mange grunde til at forsøge det her – også af 

økonomiske årsager. Grete har taget et nummer af hunden med, hvor der er en artikel omkring 

specialklubber – der står bla. At klubberne skal drives som en forretning – de skal give medlemmerne 

det de vil have. Torben Nielsen. Der skal satses mere på digitale medier – nye medlemmer er også 

fortrinsvis unge mennesker og søger de bernhard, så googler de. Lis mener, at vi siger forsøgsbasis – 

hvis vi siger ja, så kommer vi aldrig tilbage igen til 6 blade. Lis Minna kan ikke gå ind for, at vi går ned til 

4 blade om året. Jesper : Det er ikke permanet –det er et forsøg. Lene – Der er ingen tvivl om, at it 

medier er fremtiden – men det er et lækkert blad – Skær det ned til 4 blade og brug det til historier og 

andet interesseret og så brug hjemmesiden og fb til info. Vibeke – får vi så et tykkere blad, når der 

kommer færre – Jesper nej lige netop ikke – alt info skal mere på de digitale medier og bladet mere 

medlemsvenligt. Helle Parsberg. Hvis der skulle laves ændringer – så gerne 4 blade og banket 

hjemmesiden op til mere info. Brug bladet til historier, oplevelser og fagligt stof. Lene Sørensen – Info 

og oplysninger skal lovmæssigt på klubbens medier – ja med dette er også digitale medier – Lis mangler 

at folk sender billeder ind til bladet. Der tages rigtig mange billeder rundt omkring – de når bare aldrig 

bladet. Bodil Olsen – jeg elsker også bladet, og hvor mange unge er der her i dag. Men min den unge 

derhjemme, ja hun læser ikke bladet – de søger på en computer. Og det er de unge der skal overtage. 

Bent Brohus – prøver på alle udstillinger at få nogen til at tage billeder, men ind imellem er det en 

håbløs opgave. Bente Hjørringgaard – hvad med følsomme oplysninger på hjemmesiden. Hvad med 

regnskab og andet. Bent Brohus – regnskaber er offentlige. Og vores blad er egentlig også offentligt.  



Forslag til afstemning – er det fire eller seks blade. Ved håndsoprækning – 4 nej il 4 blade – 6 blanke og 

20 ja. Der prøves på forsøgsbasis med 4 blade i 2016.  

Forslag nr. 2  

Vedr DSBK’s etiske anbefalinger. Bent Brohus – hvad er hvad af anbefalinger og etik og avl.  

Vi vil gerne at dem fra DSBK bortfalder og så kommer vi ind under DKK’s etiske anbefalinger.  

Grete går helt ind for en forenkling.  

Håndsoprækning. Nej – 0 blank – 6 ja 24 

12. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.  

Forslag: Kaj Klysner 

               Liselotte Blom 

Præsentation 

LiseLotte Blom: 

Er på 2. år sankt bernhard ejer – har ikke kunnet undgå at se klikkedannelserne – og vil gerne gøre 

noget ved dette 

Kaj Klysner: 

Har nu haft bernhard i 49 år. Og har før været bestyrelsesmedlem.  

Ingen modkandidater – valgt ved akklamation.  

13. Valg af tre suppleanter.  

Helle Parsberg  14 

Anja Haar               20 

Susanne Pedersen 12 

Christian Jessen  9 

Torben Nielsen  10 

Lis Minna Jensen 10 

 

Her var der ingen præsentation af kandidaterne,  

 

Hermed er Anja 1. suppleant 

                    Helle 2. suppleant 

                    Susanne 3. suppleant 

14. Valg af revisorer -  

Lis Minna Jensen 

Bente Hjørringgaard 

Suppleant: Ane Christiansen 

 

15. Fremtidig virksomhed – Bent Brohus – prøver at få noget op og stå på fb – gamle hunde fra før 1995.  

Lidt ud fra den Italienske ide om at sætte gamle hunde ind. Opfordre alle til at sende billeder til Bent i 

digital form – Og så opfordres der til at komme med indslag på fb. Den er ikke forbeholdt bestyrelsen. 

Skal det på ”forsiden” af fb, skal det dog sendes til bestyrelsen. Helle Parsberg – hjemmesiden kunne 

godt trænge til noget – og der kunne billedarkivet også ligge. Det kunne komme ind under galleri. 

Hermed opfordres også til at sende billeder ind af gamle hunde – alt over 8 år skal ind på veteransiden, 

også for at vise, at vores hunde bliver gamle.  



Der vil også arbejdes på, at få gang i et aktivitetsudvalg. Dette vil Betina Johansen også gerne slå et slag 

for. Bodil Olsen – der appelleres til bestyrelsen at det bliver på begge sider af broen – det er dyrt at 

komme over.  

16. Eventuelt: Bent Brohus – vil gerne afslutte 

Helle Parsberg – er for et par måneder siden blevet spurgt om hun vil tage bladet igen. Det tager vi op, 

såfremt Heidi ikke ønsker at fortsætte. Der er flere som er undrende over for denne henvendelse til 

Helle, men da Heidi gerne ønsker at fortsætte, så bliver der for nuværende ikke nogen ændring her.  

Forslag til A&S udvalget. Lis Minna ønsker at der tages op omkring mavedrejninger. – Knud meddeler, 

at de har haft 4, inden for de sidste 7 år. Ane Christiansen vil prøve at få fat i materialet fra USA. Der 

ligger et større materiale. Bent Brohus – lad os prøve at få frem, hvem der har oplevet det. Bente Bie -

hvad med kræft. Vibeke Kvist – En spørgeundersøgelse kommer måske på tale igen. Knud foreslår at få 

DKK’s hjælp til at finde tidligere bernhardejere. 

Ane kommer med en bemærkning om, at problemet er ærlighed og åbenhed fra opdrættere. Hvis vi 

skal have frem, hvad vores hunde fejler eller dør af, så skal vi ud til den almindelige hundeejer.  

 

Afsluttende Bent Brohus – tak til Jesper for godt arbejde og hårdt arbejde som formand – og så en 

flaske cognag sammen med lidt andet godt. Om han så vil hælde det i dunken på hunden eller dele den 

med Dorte – ja det lader vi op til dem om at beslutte.   

 

Jesper runder af, som alm. menigt medlem – tak for et godt møde og tak til dirigenten.  

 

 

 


