
Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub,  
den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg 
 
 
Dagsorden ifølge lovene og udsendt materiale i bladet. 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning, beretning fra hvalpeliste, redaktion og 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 2 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

 
      På valg er: Jesper Thode, modtager genvalg  
                        Connie Johansen, modtager genvalg 
 

10. Fremtidig virksomhed. 
11. Eventuelt. 

 
 
 

Referat 
 
Formanden bød velkommen og der blev afholdt 1 minuts stilhed for Jesper Jensen. 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Helle Dyrlund, som blev enstemmigt valgt. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet i.h.t. § 11 stk. 2. 
 

Valg af referent 
Bestyrelsen foreslår Jesper Thode, som blev enstemmigt valgt. 
 
2. Valg af 2 stemmetællere 
Finn og Britt bliver valgt… 
Der er 38 personer tilstede og 36 er stemmeberettigede. 
 
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning og beretning fra øvrige   
       udvalg 
 
Sundhedsudvalg: Ingen kommentarer 
 
DSBK`s udstillinger: Ønske om bedre modtagelse af nye udstillere, samt venlige hunde! 
 
Mentalbeskrivelse og andre arrangementer: Ingen kommentarer. 
 
Bladet: Ingen kommentarer. 
 
Hjemmeside: Meget rodet – og WUSB hjemmesiden lader meget tilbage at ønske – Kaj svarer bl.a. at ny 
webmaster søges. Medlemsliste ønskes på hjemmesiden – samt nye medlemmer. Kommentar: Ikke 
muligt iflg. registerloven. 



 
Nyhedsbrev: Ingen kommentarer. 
 
Medlemsmøde DKK: Ingen kommentarer. 
 
Aktivitetsniveau: Ingen kommentarer. 
 
Tak til frivillige: Mundtlig tak fra formanden. 
 
Beretning fra Hvalpeanvisningen:  
Kommentarer til den omdelte beretning: Tal fra foredrag om registreringer af hvalpe med og uden 
papirer, som viste sig at være meget større antal uden papirer (kun langhåret) Disse tal er bl.a. hentet fra 
Dansk Hunderegister. Ønske om at kunne sammenligne disse tal i højere grad. Forslag om at kunne 
bruge Facebook i reklame øjemed for vores race. 

 
 
Beretning fra redaktionen: 
Redaktøren efterlyste små historier fra den ”almindelige” Sct. Bernard ejer. Også spørgsmål savnes. 
Hvem bestemmer hvad der bringes i bladet? Svar: Bestyrelsen. F.eks. frasorteres udprægede 
reklameindlæg. Invitationer med entre ligeså. 
 
Forelæggelse omkring WUSB: 
Formanden gav udtryk for at samarbejdet omkring det kommende WUSB skue har været meget dårligt 
blandt medlemmerne og bestyrelsen. 
 
Spørgsmål om alt infomateriale er på plads til WUSB i Tjekkiet, samt ringpersonalet til 2013 – hvad der 
blev svaret nej til. 
 
Spørgsmål til referat fra WUSB mødet i Kerteminde. Påstand om, at der ikke er refereret rigtigt i.f.t. 
nedsættelse af styregruppe. Referenten var ikke enig i dette. 
 
Formanden gav udtryk for ikke at ha` modtaget svar på opfordringer til samarbejde. Et stort ønske om at 
slå en streg over div. uenigheder og personlige holdninger og komme videre, blev fremsat. 
 
Også et ønske om nedsættelse af 3 mands styregruppe med 1 bestyrelsesmedlem og 2 alm. 
medlemmer fremkom. 
 
Formanden fremlagde progran for WUSB skuet 2013 samt anden orientering om arrangementet. 
 
Spørgsmål ang. Forums eksistens. Det er blevet nedlagt. 
 
De 2 sidste udvalg afstår fra fremlæggelse, da de allerede er omtalt i beretningen iflg. Knud. 
 
Bestyrelsens beretning m.fl. blev godkendt. 
 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
I.f.m. overskuddet bemærker kassereren,  at 2. del af regningen fra Giesen endnu ikke er fremkommet 
og derfor ikke fremgår af regnskabet. Generelt stor tilfredshed med overskuddet fra udstillingerne og ros 
til Kertemindeudstillingen for det største. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 
6.   Budgetbehandling m.m. : 
Forslag om tilbud til f.eks. pensionister om nedsat kontingent minus stemmeret. Der blev foretaget en 
forhåndsafstemning m.h.p. vedtagelse her og nu, og den viste at 16 stemte for dette og 19 stemte for at 
bestyrelsen udformer formulering og prisansættelse til næste GF. 
 



Formanden anmodede om opbakning fra GF til at underskuddet på budgettet for 2012 bliver overskredet 
bl.a. p.g.a. WUSB 2013 – hvilket blev givet. 
 
7.   Behandling af indkomne lovforslag 

       Forslag 1 – lovændring § 9 stk. 10 – fra Ane Christiansen 
       Afstemning: 21 ja – 13 nej – 2 blanke = forslaget ikke vedtaget. 
 
       Forslag 2 - § 9 stk. 7 – fra Ane Christiansen 
       Afstemning: 17 ja – 16 nej – 1 ugyldig - 2 blanke = forslaget ikke       
       vedtaget. 
        
        Forslag om ændring af §9 stk. 8 – fra Ane Christiansen 
        Afstemning: 14 ja – 18 nej – 1 ugyldig – 3 blanke = forslaget ikke      
        vedtaget. 
 

8. Behandling af indkomne forslag 
Ingen. 
 
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Connie Johansen og Jesper Thode genopstiller. Forslag til nye opstillere var Judy Nørbjerg og Knud 
Olsen. Alle 4 stillere præsenterede sig for GF. Afstemningen gav følgende: Connie 12 stemmer, Judy 16 
stemmer, Jesper 17 stemmer og Knud 22 stemmer. De 2 sidste var dermed valgt til bestyrelsen. 
 
Valg til suppleanter: 
Opstillet: Judy Nørbjerg, Lis Jensen, Connie Johansen, Ane Christiansen, Stef.  Afstemning: Judy 24 – 
Stef 19 – Lis 18 – Ane 16 og Connie 13. Derfor blev Judy 1. supp. – Stef 2. supp. – Lis 3. supp. 
 
Valg af revisorer: 
Opstillet: Bente Bie og Helle Parsberg = valgt. 
Revisorsuppleant: Jenny Krogsgaard valgt 
 
 
10.   Fremtidig virksomhed 
Formanden berettede at WUSB 2013 prioriteres meget højt og fremsatte ønsket om et fremtidigt 
samarbejde omkring dette arrangement. Ligeledes omkring DSBK`s  40 års jubilæum, som finder sted 
samme år. 
 
Kommentar: Henstilling om at prioritere både egen og WUSB hjemmesiden højt. Bent Christiansen blev 
spurgt, om han var interesseret i at overtage førstnævnte og svarede positivt – dog ikke alene. 
Efterfølgende kom der forslag om at Ane og Bent overtog siden sammen, hvilket også blev modtaget 
positivt. 
 
Ang. klubbens egen hjemmeside berettede Helle om, at hendes datter Louise (medredaktør) muligvis er 
interesseret i at overtage den – evt. sammen med Bente Bies datter (Ikke datter, men bekendt red.) 
Lene (Bjerg – medlem af klubben). Dette ville først kunne blive aktuelt til august. 
 
Der blev fremsat forslag om, at denne side kunne være på flere sprog – hvilket Ane tilbød at udføre (kun 
tysk red). 
 
Forslag om at arrangere f.eks. juniorhandling på vores fremtidige udstillinger, som led i at tiltrække nye 
medlemmer. 
 
Spørgsmål til kommende forhandling med DKK omkring fremtidige avlsrestriktioner. God argumentation 
en forudsætning for at kunne bevare de nuværende krav. 
 
11.  Eventuelt 



Ønsker om ændringer til bestyrelsens forretningsorden – indsendt af Ane Christiansen. Begrundelse: 
For bl.a. at få større åbenhed omkring bestyrelsens arbejde og dermed flere medlemmer. Disse ønsker 
blev taget til efterretning af bestyrelsen. 
 
Spørgsmål til om det er muligt – igen - at få sat HD/AD resultater i bladet? Forudsætter at disse 
resultater hentes på Hundeweb. Ane tilbyder at sende disse resultater til bladet og gav udtryk for at 
åbenhed omkring avlsarbejdet var væsentlig. Vigtigt at disse oplysninger er let tilgængelige. Et andet 
medlem mente, at sådanne resultater ikke skulle udbasuneres. 
Formanden bemærkede, at i.f.m. det tidligere udsendte sundhedsspørgeskema var det ikke åbenhed, 
som prægede antallet af besvarelser. Mere forenklede skemaer efterlystes. 
 
Kritikker på hjemmesiden? En mulighed er at scanne dem på. 
Forslag om at sætte alt materiale omkring opdræt på hjemmesiden- og lade bladet primært indeholde 
stof for ”almindelige” medlemmer. 
 
Indsamling af pokaler: Efterlysning af pokaler fra Jels og Vorbasse – til Midtjyllandsudstillingen fra Jenny 
Krogsgaard – kan evt. tages med til Vejle eller Mørkøv. 
Ønske om opbakning til gåtur m. hunde i Herning i.f.m. Midtjyllandsudstillingen i Aulum. 
 
Hunde i centrum: Forespørgsel om nogen tænker på vore hundes behov i.f.m. alt det som vi har 
beskæftiget os med i dag på GF? 
 
Formanden efterlyste større deltagelse i arrangementer såsom Hundens dag i Tivoli o. lign.hvor vi 
kunne få stor reklame for racen. 
 
Efterspørgsel for at lukke op for hunde uden stambog til vores arrangementer. Dette har reelt allerede 
fundet sted i DSBK regi – i et enkelt tilfælde og praktiseres også i DKK iflg. formanden. 
 
Besøg på plejehjem er praktiseret med stor succes. Redaktøren efterlyser sådanne gode historier. 
 
En tur gennem en gågade kunne også anbefales på baggrund af gode erfaringer. 
 
Reklame for den forestående mentaltest d. 21.4 (se februar nummeret) 
2 pladser tilbage! 
 
Oplysninger om Bitten Ekedal efterlystes.  
 
Forslag fra redaktøren om at hun kunne lave en folder om klubben – som hvalpekøberne får via 
opdrætteren (ikke opdrætteren, men DKK).  
 
Efterlyste også interessen for en folder, som forklarer regler omkring udstillinger og præmieringer. Der 
var opbakning til disse tiltag i forsamlingen. 
 
Formanden overrakte en flaske vin til alle dem som i årets løb havde ydet en indsats for klubben og 
fremkom med en stor tak til alle de aktive. Uden dem ingen klub. 
 
 
Modtager var følgende. Lise-Lotte Hofverberg-Karies, Helle og Louise Parsberg, Grethe Rasmussen, 
Anny og Helge Meyhoff Christensen, Dorte Thode, Jørgen Åman, Ingelise Opstrup Elkjær, Hans Elkjær, 
Susanne og Steen Petersen, Hanne og Manfred Nielsen, Finn Hansen, Knud Olsen, Bodil Olsen. 

 
Til sidst takkede dirigenten og formanden for en god generalforsamling og ønskede alle en god hjemtur.   
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Efter Generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:  
 
Formand: Kaj Klysner  
 
Næstformand.: Jesper Thode  
 
Kasserer:. Birgit Åman  
 
Bestyrelsesmedlem: Vibeke Kvist  
 
Bestyrelsesmedlem: Knud Olsen 

 


