Referat af generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub
Lørdag den 30. marts 2013, kl. 11 i "HUSET" i Vemmelev, Kirkevej 11, 4241 Vemmelev

Jesper Thode bød velkommen og bad om et minuts stilhed for Iben Boysen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Ivan Madsen, der konstaterede at GF. Er lovligt indkaldt.
2. Valg af referent.
Vibeke Kvist.
3. Valg af 2 stemmetællere.
Finn Hansen og Britt Carlsen.
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
Jesper gennemgik bestyrelsens beretning. Samtidig takkede Jesper Thode, Kaj Klysner og Birgit Åman
Nielsen for lang og tro tjeneste for klubben, og overrakte blomster.
Lis Jensen gør opmærksom på at Lundby udstillingen som er nævnt i beretningen hedder
Sydsjælland/Køgebugt udstillingen.
Hjemmesiden: Der er positive og negative holdninger i for hold til den ny hjemme side. En snak om den
nye adresse. Bent Brohus vil prøve, at tage kontakt til Louise Parsberg omkring ændring af .com tilbage
til .dk. For en evt. bibeholdelse af den gamle adr.
Beretning blev enstemmig vedtaget.
Forelæggelse af beretning fra hvalpeliste, forelæggelse af beretning fra redaktionen, Forelæggelse af
beretning fra øvrige udvalg, herunder WUSB.

Jesper Thode gennemgår hvalpelisten.
Forslag om at man kan få omplacering af hunde/unge hunde på hjemmesiden mod betaling, Også selv
om man ikke er medlem.
Der fortælles også, at en årsag til mindre antal hvalpe evt. også kan være herpes på tæverne.
Der er flere opdrættere der oplever denne problemstilling.
En snak om at hvalpekøbere syntes at de er aggressive.
Det er også et problem, at man ikke kan få solgt sine hvalpe, pga. priser f.eks.
En debat omkring prisen på hvalpe.
Redaktionens beretning: Meget få indslag, og altid til deadline/ efterlysning af materialet.
Websiden: Louise efterlyser materiale til hjemmesiden, gerne billeder. Medlem opfordrer til, at folk
kommer frem med billeder af ”gamle” hunde, da det beviser at bernharden lever længe. Forslag om at
man kan sænke kravet for at komme på siden.
Der kommer en oplysning om den nye hundelov/Thorsagen. Der er mange tyskere som er bekymret
over at tage deres hund med. Der efterlyses link på tysk fra DKK siden.

5. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
Birgit: Bemærkning omkring manglende betaling fra en udenlandsk udstiller. De fleste penge er kommet
lige før GF. Resten er på vej. Gæld er pt. 250,- og ikke som der står i regnskabet.
Kommentar omkring hvad det koster at overføre penge til DSBK fra udlandet.
Regnskab blev enstemmigt vedtaget.
Budget 2013: 62 medl.= 44 hustande, da der er en del æresmedlemmer og familiemedlemmer.

Kontingent i budget for 2013 er på 25 000,- men det er for højt sat, med det medlemstal klubben har i år.
Giesen: Det bliver 8.500,- mod 10. 000 i regnskab. Knud skal tage kontakt for den opkrævede ”moms”,
så vi kan få pengene tilbage, da det er ham som har kontakten til Giesen.
6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent, betalingsterminer og eventuelt
indmeldelsesgebyr.
Budget vedtaget.
Ingen ændring i kontingentsats.
Forslag til besparelser: Behøver der komme så mange blade?
Jesper Thode oplyser at det er med i overvejelserne, da det er en stor post på budgettet.
Hvis man skal ændre antal blade kan bestyrelsen så tage den beslutning, eller skal det op på
GF/urafstemning?
Forslag om at vente med at tage den endelig beslutning på næste gf da det er et godt blad.
Forslag om evt 4 gange om året. Der er en del medlemmer der ikke har mail.
Det er ikke porto der er det dyreste. Det kan være svært at sælge DSBK medlemskab til hvalpekøbere,
hvis man ikke engang har et blad man kan tilbyde. Jesper Thode fortæller at der allerede nu bliver
udsendt materiale hvis dette ønskes
Forslag om at nyhedsbrevet blev brugt noget mere og ind imellem hvor bladet ikke kommer. Men er enig
om at bestyrelsen arbejder hen imod at der kun kommer 4 blade om året.
Dette kan gøres uden om GF. og tages op på næste GF.
7. Behandling af øvrige forslag.
Der er ikke indkommet nogen forslag.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant.
På Valg er: Judy Skov Nørbjerg modtager genvalg
Birgit Åman Nielsen ønsker ikke genvalg
Vibeke Kvist modtager genvalg
Lis Jensen opstiller, også Bent Brohus bliver forslået, men han ønsker ikke at opstille
Judy Skov Nørbjerg, Vibeke Kvist og Lis Jensen er valgt uden afstemning da der kun var de 3 der ville
stille op.
Opstillet til suppleanter blev: Britt Carlsen, Tove Nielsen, Flemming Nielsen
1. suppleant Flemming Nielsen med 19 stemmer 1. suppleanten højest placeret i gennemsnit.
2. suppleant. Britt Carlsen 19 stemmer

3. Suppleant. Tove Nielsen 16 stemmer
Revisor blev Kaj Klysner, der er ny valgt og Helle Parsberg der er genvalgt.
Revisorsuppleant. Børge Hansen.
9.

Fremtidig virksomhed.
WUSB fylder det meste. Og jubilæumsudstilling.
Arbejde på at få nye medlemmer? Der skal være noget for alle medlemmer både aktive/opdrætter og de
ikke så aktive, som har familiehunde.
Forslag om at tage kontakt til gamle medlemmer for at høre om, hvorfor de ikke er medlemmer mere, da
der i 2013 er 30 der ikke har fornyet deres medlemskab.

10. Eventuel
Forespørgsel på hvordan man bliver dommer. Ane Christiansen fortæller hvordan det kan forgå.
Hvor bliver de billeder af, der bliver taget på udstilling? Kunne komme på hjemmesiden og i blad.?

Når man sender til bestyrelsen vil man gerne have svar på om det er modtaget.
Medlem på vej ud af DSBK, pga. for meget personfnidder i klubben, der er meget ubehageligt, flere
medlemmer mener det også er en af grunden til at mange medlemmer forsvinder.
Jesper Thode opfordrer på det kraftigste til at man behandler hinanden ordentlig når man er sammen.
Man kan gøre et forsøg på at alle kan have det godt, men selv om det ikke helt kan lade sig gøre er det
vigtig at vi er bevidste om det.
Forslag til at næste GF ligger i Århus, så det ikke er de samme, der skal køre langt?
Efterlyses en medlemsliste så man evt. kunne køre sammen til de forskellige arrangementer.
Bestyrelsen tager det til efterretning.
Dirigenten afslutter med at takke for god ro og orden.
Det gør formanden også.
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