Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29.
marts 2008 kl. 11.00
Dagsorden i følge lovene
1
2
3
4

valg af dirigent
valg af referent
valg af 2 stemmetællere
Godkendelse af bestyrelsens beretning
- forelæggelse af beretning fra hvalpeliste
- forelæggelse af beretning fra redaktionen
- forelæggelse af beretning fra øvrige udvalg herunder WUSB

5
6
7
8
9
10
11

forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
budgetbehandling, herunder kontingenter, betalingstermin og evt. indmeldelsesgebyr.
Behandling af indkomne lovforslag
Behandling af øvrige indkomne forslag
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant.
Fremtidig virksomhed
Eventuelt

Formanden for Dansk Sankt Bernhard Kub Kaj Klysner bød velkommen til generalforsamlingen.
1 - valg af dirigent:
Knud Olsen blev valgt til dirigent.
Dirigenten fastslog at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket til tiden iflg. Vedtægterne.
Tilstede var 24 personer hvoraf de 23 var stemmeberettiget.
2 - valg af referent
Valgt blev Lise Christensen
3 - valg af 2 stemmetællere
Valgt blev Helge Christensen og Anders Olsen
4 - Godkendelse af bestyrelsens beretning
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Kaj Klysner:
Klubben vil gerne anerkende alle de frivillige i klubben – derfor bliver der udleveret flotte håndklæder med
brodering til alle der har gjort et stykke arbejde for klubben
Beretningen fra hvalpeanvisningen blev uddelt – Knud Olsen oplyste at DKK´s tal er forkerte – der er kun 8
importer.
Derefter blev beretningen fra hvalpeanvisningen godkendt.
Beretningen fra redaktionen blev oplæst og der var følgende kommentarer:

Under debatten fremkom der ønske om at få kritikkerne fra udstillingerne i bladet.
Bestyrelsen vil drøfte det sammen med redaktionen og web-master.
I øvrigt henvistes til mulighederne i Hundeweb.dk
Beretning fra Avls- og sundhedsgruppe vest
Knud Olsen læser beretning..

Beretning fra Øst
Jesper Thode læste beretningen. Knud Olsen korrigerede at en hanhund kun må bruges 2 gange pr. år i
Danmark.
På basis af beretningerne udspandt der sig en debat, dels om de etiske regler, dels om anvendelse af et
system til vurdering af det enkelte avlsdyr.
Der blev gjort opmærksom på ændret praksis fra DKK m.h.t. avlsforbud og matadoravl. Det kan læses i
marts nummeret af HUNDEN og på DKK’s hjemmeside.
Beretning Fra WUSB-udvalget
Carl Otto deltager på delegeret møde i Luxembourg. Carl Otto har samtidig de sidste par år været kontakt
person til Bernhardiner Forum.
Der blev stillet spørgsmål om WUSB og FORUM.
Anders Olsen vil beskrive disse organisationer i bladet
Aktivitetsudvalget
Beretning blev oplæst af Lise Christensen.
Ingen kommentarer hertil.
Der er ikke kommet nogen beretning fra udstillingsudvalget.
Torben Hansen
Det er sidste gang i 2008 at han afholder Næstved udstillingen. Dette da han i løbet af foråret flytter til
Nordjylland.
Knud Olsen
Foreslår at det overvejes om der ikke skal afholdes en udstilling på Fyn i stedet for Næstved udstillingen i
2009.

5 - forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
(decharge)
Kassereren Jesper Thode fremlægger regnskabet – oplyser at der er et pænt overskud.
Torben Hansen:
Der var sket en regnefejl i Næstved udstillingen – men den er rettet ind i regnskabet nu.
Der er ikke yderligere kommentarer.
Dirigenten konstaterede at regnskabet er godkendt og der meddeles ansvarsfrihed.
6 - budgetbehandling, herunder kontingenter, betalingstermin og evt. indmeldelsesgebyr
Kassereren Jesper Thode oplyser:
Med hensyn til bladet er det blevet en bedre kvalitet med farver.
Der er forventninger om at overskuddet for udstillingerne falder når antal tilmeldte hunde falder – det bør
man indstille sig på.
På forespørgsel om, hvad klubben sælger, oplyste Kaj, at klubben har købt Karen Nielsens restlager af
bogen om Sankt Bernhard hunden. Desuden er der nogle glober tilbage, men desværre er mange i dårlig
stand.
7 - Behandling af indkomne lovforslag
Dirigenten konstaterede at der ikke er fremsendt lovforslag.
8 - Behandling af øvrige indkomne forslag
Der er indkommet forslag om at i alt 5 personer skal blive æresmedlemmer af Sankt Bernhard Klubben.
Det er følgende personer:
Kaj Klysner
Else de Bour

Karen Nielsen
Connie Johansen
Jesper Thode
Der fremkom en debat om begrebet æresmedlem. Klubbens regler herfor blev præciseret og der fremførtes
argumenter for og imod antal af æresmedlemmer og kriterier til udvælgelsen af dem.
Derefter afholdtes skriftlig afstemning og alle 5 bliver æresmedlemmer.

9 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant
Jesper Thode og Susanne Petersen er på valg fra bestyrelsen og de modtager genvalg.
Jesper Thode og Susanne Petersen er genvalgt til bestyrelsen.
Der skal vælges 3 suppleanter:
Birgit Åman, Anders Olsen og Knud Olsen vælges i nævnte rækkefølge
Revisorer:
Knud Olsen og Bente Hjørringgaard bliver genvalgt
Revisor suppleant
Bente Bie bliver valgt
10 - Fremtidig virksomhed
Debatten kom til at indeholde:









Aktiviteter, hvor vi viser vore hunde frem
Opfordring til opdrætterne om at indmelde deres hvalpekøbere
Synliggørelse af klubben med ting med logo på
Bernhardklubbens udstillingskalender på hundegalleriet
Sørge for materiale til nye hvalpekøbere
Arbejde videre med afkrydsningslisten
Regler for import af hvalpe i bladet
Tage godt imod nye udstillere

11 - Eventuelt
Betina Johansen:
Nye regler for udstillinger betyder nye top 10 regler.
Anders Olsen:
New-foundlænder klubben vil lave deres top-10 regler om
Betina Johansen:
Vi må drøfte det i bestyrelsen.
Allan Hellum:
Bør vi gøre det sådan at det ex. kun er de tre bedste udstillinger der tælles med pr. hund.
Anders Olsen:
Det kan betyde at de gode hunde kun bliver udstillet tre gange pr. år.
Jesper Thode:
Bestyrelsen har ansvaret for at tilmeldings-skemaerne er rigtige – og vi skal nok få dem tilpasset. Vi beklager
at der har været forkerte priser på skemaerne frem til nu.
Lise-lotte Hofverberg:
Siger, at hun også vil tilpasse hjemmesidens skema så det bliver korrekte priser.
Kaj Klysner:
Tak for æren som æresmedlem – det er dejligt. Tak for spørgelysten på denne generalforsamling – det er
skønt at folk tør sige noget.

Tak til dirigenten Knud Olsen og tak til referenten Lise Christensen.

_____________________
Knud Olsen
Dirigent

__________________
Lise Christensen
Referent

