
                                                                                                                                  
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Aarup den 11. marts 2007 
 
 
 
Til stede: 
 
 
Formand Bjarne Wohlfahrt 
Næstformand Kirsten K. Frantzen 
Kasserer Else Palmquist  
Kartoteksfører Vibeke Bødtger 
Sekretær Birte Jensen 
1. Suppleant Nete Helt Hansen 
 
 
 
Afbud fra: 
 
Ingen 
 
 
 
Referent: Kirsten K. Frantzen 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Generalforsamling 2007 

- Kandidater 
- Forslag 
- Det praktiske til dagen 
- Pakning 

2. Økonomi 
- Årsregnskabet 
- Kontingentfornyelsen 

3. Retssagen 
4. Trækudvalget 
5. Anken til DKK vedr. overførsel af Pomeranian 
6. Klager over sporprøve 
7. Klage over familiemedlemmer 
8. Ansøgning om tilskud til mentalbeskriveruddannelse 
9. Eventuelt 
 
 
 



 
 
 
Ad.1: Generalforsamling 2007 
Kandidater, forslag, det praktiske til dagen, pakning 
 
Programmet er gennemgået. 
Grundet manglende datoer fra revisorer m.v. revideres regnskabet først den 14.03.2007. 
Dato for pakning og udsendelse af materiale er planlagt til den 05.04.2007 
 
 
 
Ad.2: Økonomi 
Årsregnskabet, kontingentfornyelsen 
 
Trækudvalg: 
Bestyrelsen besluttede at overtage trækudvalgets konto, hvorefter kasserer Else Palmguist har 
dispositionsret. 
 
Bestyrelsen har konstateret, at 2006 var et dårligt år for Spidshundeklubben i økonomisk henseende, 
hvorfor en kontingentforhøjelse skønnes nødvendig 
 
 
 
Ad.3: Retssagen 
 
Else Palmquist oplyste, at det beløb, som iflg. domsafsigelsen er tilkendt Spidshundeklubben, ikke 
pr. dags dato kan ses at være tilgået klubben. 
Bestyrelsen forfølger sagen. 
 
 
 
Ad.4: Trækudvalget 
 
Else har kontakt med formanden for trækudvalget Jf. Ad.2 - om bestyrelsens overtagelse af 
trækudvalgets konto. 
 
 
 
Ad.5: Anken til DKK vedrørende overførsel af Pomeranian 
 
En række medlemmer af Pomeranian har anket overflytning af racen til KSS. 
Bestyrelsen afventer stadig svar fra DKK. 
 
 
 
 



Ad.6: Klager over sporprøve  
 
Bestyrelsen har behandlet klagerne og sender et officielt svar 
 
 
 
Ad.7: Klage over familiemedlemmer 
 
Når der klages påhviler det klageren at fremsende dokumentation for påstanden. I modsat fald 
afvises klagen. 
Vibeke Bødtger svarer klageren. 
 
Husstandsmedlemskab: 
 
Bestyrelsen tolker begrebet således: at husstandsmedlemmer skal have folkeregisteradresse samme 
sted som hovedmedlemmet på forfaldsdagen for kontingentet, hvorefter medlemskabet kan gælde 
for resten af kontingentåret. 
Max. 2 medlemmer i alt pr. husstand iflg. SPK`s love § 6 Stk. 4. 
 
 
 
 
Ad.8: Ansøgning om tilskud til mentalbeskriveruddannelse  
 
Bestyrelsen har behandlet ansøgningen, men må give afslag i henhold til. klubbens sædvanlige 
praksis. 
 
 
 
Ad.9: Eventuelt 
 
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om dispensation, og har besluttet at anbefale ansøgningen. 
 
 
Bestyrelsen beklager at resultater fra Spidshundeklubbens udstilling i Hårlev p.t. ikke er 
tilgængelige p.g.a. sygdom, hvilket meddeles på hjemmesiden. 
 
 
Bestyrelsen har takket tidligere bladansvarlige Gitte Børgesen med en lille erkendtlighed for hendes 
arbejde. 
 
 
Kirsten K. Frantzen forespurgte bestyrelsens kontaktperson til SPK`s sundhedsudvalg, Nete Helt 
Hansen, om hvor mange besvarede sundhedsskemaer der var indgået i udvalgets undersøgelse i 
2006. 
Nete Helt Hansen lovede at forhøre sig om dette i sundhedsudvalget, og vende tilbage med svar 
efterfølgende. 
 



Bestyrelsen er blevet informeret om, at Dunkers mindepokal til Årets Guldhund er bortkommet. 
Aktuelt håber bestyrelsen stadig på, at omtalte pokal dukker op igen. 
 
 
Efter mødet: 
 
Nete Helt Hansen har meddelt, at hun af formanden for SPK`s sundhedsudvalg, Bitten Von Aspern 
har fået oplyst, at der er indgået 203 skemaer i undersøgelsen fordelt på følgende racer: 
 
Karelsk Bjørnehund, Volpino Italiano, Akita Inu, Vestgötaspids, American Akita, Norrbottenspids, 
Finsk Lapphund, Japansk Spids, Alaskan Malamute, Eurasier, Mexicansk Hårløs, Østsibirisk Laika, 
Pomeranian,  Keeshond, Norsk Elghund, Finsk Hyrdehund, Basenji, Jämthund, Norsk Lundehund, 
Norsk Buhund og Finsk Spids. 
 
 
 
Referatet er udarbejdet og sendt til godkendelse i/af bestyrelsen den 19.03.2007 af: 
 
Kirsten K. Frantzen 
 
  


