Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i
sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning, beretning fra hvalpeliste, redaktion, øvrige udvalg herunder
WUSB.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
(decharge).
6. Budgetbehandling, herunder kontingenter, betalingsterminer og evt. indmeldelsesgebyr.
7. Behandling af indkomne lovforslag
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant.
10. Fremtidig virksomhed
11. Evt.

Referat
Kaj byder velkommen – Der holdes 1 minut stilhed til ære for Anders Olsen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jan Sonne Schmidt som bliver enstemmigt valgt.
Dirigenten erklærer generalforsamlingen lovligt indvarslet i.h.t. §11 stk. 2.
2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Lise Christensen som bliver enstemmigt valgt.
3. Valg af 2 stemmetællere
Bente og Grethe bliver valgt…
På generalforsamlingen er 25 tilstede og 24 af dem er stemmeberettiget.
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning og beretning fra øvrige udvalg
Bestyrelsens beretning er sendt ud. Og det betyder at den er forsamlingen bekendt.
Beretningen bliver enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.
Hvalpeliste
Jesper læser beretningen op.
56 hvalpe i 2009 fordelt på 8 kuld.
Forventning om at vi fremover må indstille os på et mindre antal hvalpe som konsekvens af færre
opdrættere, øgede krav til avlsdyr og generelt økonomisk afmatning i Danmark.
Redaktionen
Helle oplyser: Ros til trykker for et godt blad. Vil gerne have kommentarer og ideer til bladet. Helle oplyser at
hun er meget glad for udlåns pc´eren. Der kommer forslag fra forsamlingen om beskrivelse af pointsystem i
forbindelse med udstillinger. Forsamlingen udtrykker stor tilfredshed med Helle og Louises store indsats
omkring bladet.
Avls- og sundhedsudvalget
Beretningen læses op. Der er særligt fokus på sundhedsundersøgelsen – alle der har haft hund bedes
deltage – skemaerne kan downloades via hjemmesiden.

Der er spørgsmål fra forsamlingen om valg af medlemmer til sundhedsudvalget – det oplyses fra
bestyrelsen at Klubbens love giver bestyrelsens ret til at sammensætte sundhedsudvalget.
Flere medlemmer oplever at bestyrelsen sætter sig på alle poster og holder andre ude.
Bestyrelsen oplyser at det ikke er hensigten – og der ønskes bred sammensætning.
Dirigenten fastslår at forsamlingen ønsker et større avl- og sundhedsudvalg og bestyrelsen bør tage det til
efterretning.
Udstilingsudvalg
Grethe læser beretningen.
Der er kommentarer fra forsamling i forhold til web-tilmeldingsfrister og opdateringer omkring udstillinger på
hjemmesiden.
Der er kommentarer fra forsamlingen om at klubbens nye hjemmeside er svær at finde rundt i.
Aktivitetslisten
Lise læser beretningen.
Der er forslag fra forsamlingen om at hver udstilling starter med ringtræning.
Wusb
Der arbejdes på at tilmelding til WUSB gøres lettere.
Bestyrelsen ønsker at der skal nedsættes et WUSB udvalg i forbindelse med at der skal være WUSB i
Danmark i 2013.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
(decharge)
Kasserer gennemgår regnskabet
Med baggrund i revisorers kommentarer til regnskabet er der udarbejdet en inventar liste og liste over
varelager.
Der er dialog om hvorvidt der skal være overskud på udstillingerne eller om de bare skal løbe rundt. Det er
efterhånden svært at finde sponsorer og der er dialog om at udstillinger er klubbens markedsføring og derfor
en omkostning.
Dirigenten sætter regnskab til afstemning og regnskabet bliver enstemmigt godkendt.
6. Budgetbehandling, herunder kontingenter, betalingsterminer og evt. indmeldelsesgebyr.
Kassereren forklarer budgettal. Særligt i forhold til indtægter er der p.t. 30 færre medlemmer end sidste år
samme tid
Dirigenten sætter budgettet til afstemning og budgettet bliver enstemmigt godkendt.
7. Behandling af indkomne lovforslag.
Ingen indkomne lovforslag.
8. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1: Bestyrelsen fremlægger v/avl og sundhedsudvalget et sæt etiske anbefalinger for opdræt af Sankt
Bernhards hunde.
De etiske anbefaler tilrettes via debat på generalforsamlingen.
Forslaget sendes til afstemning og der er flertal for skriftlig afstemning.
Der afgives 24 stemmer – 11 nej og 13 ja til forslaget. Forslaget bliver hermed vedtaget. (godkendt udgave
ses lige efter referatet her i bladet – red.)

Forslag 2: Bestyrelsen ønsker at nedsætte et WUSB udvalg.
På generalforsamlingen godkendes at oprette WUSB udvalg og den sammensættes på generalforsamlingen
som følger:
Carl Otto Mastrup, Jesper Thode, Jan Steffensen, Birgit Åman, Ane Christiansen og Kaj Klysner.

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisor suppleant
Jesper Thode og Knud Olsen genopstiller.
Connie Johansen opstiller Allan Hellum. Alan oplyser om sig selv at han ønsker ro i klubben. Allan synes at
der bliver gjort alt for lidt for hr. og fru Jensen.
Skriftlig afstemning:
Jesper Thode – 16 stemmer
Knud Olsen – 9 Stemmer
Allan – 15 stemmer
Det betyder at Jesper Thode og Allan Hellum er valgt til bestyrelsen.
Valg af suppleant.
Der foreslås Knud Olsen, Connie Johansen, Bent Christiansen og Jan Steffensen som alle ønsker at opstille.
Der foretages skriftlig afstemning.
Connie og Jan får flest stemmer, 13 hver.. Da Jan ikke er til stede ved valgets afslutning beslutter
generalforsamlingen at Connie bliver 1. Suppleant og Jan er 2. Suppleant.
Valg af 2 Revisorer
Ane Christiansen og Bente Bie bliver valgt. Vibeke Kvist er suppleant.
10. Fremtidig virksomhed
Bestyrelsen vil forsøge at køre klubben som vi plejer, gerne med fokus på at vi får flere tilbud til de
medlemmer som ikke vil gå på udstilling. Og ellers vil de kommende år stå en del i WUSB-tegn.
11. Evt.
Dirigenten vil gerne sige tak for en god generalforsamling med en saglig og god debat og ingen hårde ord
imod hinanden. Evt. punktet overlades til bestyrelsen.
Bestyrelsen giver erkendtlighed i form af en SB-nål til de frivillige der arbejder for klubben og de er følgende:
Lise Lotte Hofverberg, Helle Parsberg , Louise Parsberg, Grethe Rasmussen, Carl-Otto Mastrup , Dorthe
Thode, Jørgen Åman, Jane og Svend Mikkelsen, Ingelise Opstrup , Hans Elkjær, Susanne og Steen
Pedersen, Hanne og Manfred Nielsen, Lis Dall, Karen Nielsen, Lene Sørensen, Ane Christiansen og Helge
og Anny Meyhoff.
Louise Parsberg tilbyder sin hjælp ved kommende arrangementer da hun nu er uddannet hvalpe og
grundinstruktør i Dansk Kennel klub .
Skabelon til brug for afholdelse af udstillinger vil blive drøftet i bestyrelsen.
Formanden for Dansk Sankt Bernhard klub takker afgående medlem Knud Olsen for det gode stykke
arbejde han indtil nu har udført som bestyrelsesmedlem, Knud d er dygtig og flittig. Bestyrelsen håber at
Knud fortsætter det gode arbejde.
Kaj afslutter generalforsamlingen.
Dirigent Jan Sonne-Schmidt

Referent

Lise Christensen

Vedrørende pkt. 8

Etiske anbefalinger for opdræt af Sankt Bernhards hunde
Al avl bør tilsigte bevarelsen af den store kraftige Sankt Bernhards hund under
hensynstagen til sundhed, temperament og eksteriør.

Generelle etiske anbefalinger:
Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere om avlsdyret fysisk og mentalt er
egnet til avl.
Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og
opfostre hvalpe på naturlig vis.
Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter – kusine bør undgås. Det betyder at en
indavlskoefficient større end 6,25 % bør undgås.
Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssig dominerer avlen inden for racen, bør undgås.
Både opdrætteren og hanhundeejeren bør følge afkommets udvikling til voksne hunde, for derud
fra, løbende at vurdere deres avlsdyr.
Opdrættere bør skaffe sig viden om evt. de arvelige sygdomme der findes inden for racen.
Opdrættere skal lade være med at lukke øjnene for eller bortforklare, hvis der viser sig at være
noget i vejen/ galt med ens opdræt.

Enhver opdrætter bør:
Sikre hvalpen en fysisk og mental god opvækst, herunder en god prægning med min. 15 minutters
menneskekontakt pr. hvalp pr. dag udover fodring og rengøring.
Give hvalpekøbere en fyldestgørende oplysning om forældredyrene og om racens egenskaber og
behov.
Værne om og forbedre racen ved valg af avlspartnere.
Informerer hvalpekøbere om racens funktion og oprindelse.

Udbrede information om Dansk Sankt Bernhards klub og dens virke.
Tilskynde hvalpekøbere til at gå til lydighedstræning og anden form for aktivering med deres hund.
Sælge alle hvalpe med købsaftaler (med opfordring til HD og AD fotografering).
Bevare sammenhængen mellem eksteriør og racens oprindelige funktion.
Bevare den høje standard af racens ekstriør der findes i dag.

Tæven:
En tæve bør ikke indgå i avlen før den er fuldt udviklet.
Tæver bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid og sidste kuld inden den er fyldt 7 år. Efter hvert 2.
kuld bør tæven have en pause, så mindst en løbetid ikke udnyttes til parring.
Tæver der får foretaget kejsersnit 2 gange bør udgå af avl.

Hanhunden:
Der henvises til DKK’s matadoravlsregler.

Sundhed:
Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl.
Parringer der har givet alvorlige defekter bør naturligvis ikke gentages, og skal indberettes til
DSBK’s avl og Sundhedsudvalg.

Mentalitet:
Der bør kun avles på psykisk stabile hunde da temperament er arveligt.
Alle avlshunde bør mentalbeskrives inden de indgår i avl.
Avl og sundhedsudvalget november 2009.
Godkendt på DSBK’s generalforsamling den 27 marts 2010.

