REFERAT
Spidshundeklubbens generalforsamling
22. april 2018
Fjeldsted Skov Kro

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Wilfred Olsen (WO) som dirigent. WO vælges,
takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig
indkaldt (og materiale rettidigt udsendt) i henhold til klubbens love.
Der er 30 stemmeberettigede til stede

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Thomas Giesmann (TG), TG vælges

3. Valg af
stemmetællere

Gitte Hartwig (GH) og Louise Rahbek (LR) vælges

4. Årsberetning til
godkendelse

Den skriftlige årsberetning gennemgås af WO.
Årsberetningen godkendes enstemmigt med følgende kommentarer fra
salen.
Finn Jørsby (FJ), spørger til om der kommer feedback fra
udstillingsudvalget om hvordan det går efter udskiftningerne i
udvalget.
Lisbeth Gundesen (LG) svarer at udvalget har mødt nogle
udfordringer, og at der stadig kæmpes i udvalget
FJ spørger til håndtering af PDO.
LG svarer at klubben er opmærksom på de data vi er i besiddelse af og
at der er mulighed for at blive slettet i systemet hvis man ønsker det.
FJ spørger om klubben har en strategi for at forøge medlemstallet i
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klubben.
Allan Pedersen (AP) svarer at vi har materiale og er ved at lave mere
for at promovere klubben, og der arbejdes på at komme mere ud i de
sociale medier.
FJ ønsker klubben mere synlig.
Anette Lund (AL) spørger om der er stor forskel på antal medlemmer
ift. Tilmeldte på udstillingerne. Og om man kan kræve medlemskab for
at udstille i SPK
AP svarer et der ikke nødvendigvis er sammenhold.
Anne-Mette Christiansen (AMC) gør opmærksom på at listen i
materialet er nye hunde i 2017
Lene Wohlfahrt (LW) kommenterer på at det jo kun er medlemmerne
der kan få point i årskonkurencerne.
LG snakkede om antallet af hvalpekøbere der bliver ”hængende” i
klubben, dette tal viser at det godt kan svare sig at melde sine
hvalpekøbere ind i klubben.

5. Revideret regnskab Regnskabet godkendes enstemmigt med følgende kommentarer
til godkendelse og
meddelelse af
LG gør opmærksom på at grunden til at det ser anderledes ud grundet
ansvarsfrihed
skift til nyt regnskabssystem.
FJ spørger til mellemregninger.
LG svarer at der i racerne kun må være 1.000,- hos race
repræsentanten, og de resterende opbevares af klubben, men hører
stadig til den enkelte race.

6. Forelæggelse af
budget,
fastsættelse af
kontingentstørrelse
, eventuelle tillæg
og sats for intern
kørsel.

Punkt 6 blev gennemgået.
Karin Petersen (KP) Er kontingentsatsen for 2019 eller 2018 som der
stod i materialet.
TG Svarer at det var en fejl i materialet. Det er 2019 satsen der er den
rigtige.
Kontingentsatsen blev enstemmigt godkendt.
Sats for udenlandske medlemmer blev enstemmigt godkendt.
Sats for intern kørsel blev enstemmigt godkendt.
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7. Behandling af
indkomne forslag
fra
bestyrelse/medlem
mer.

Forslag nr. 1 fremsat af bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget.
FK spøger til hvorfor d.1. feb. og foreslår at der skrives bankdag i
stedet for hverdag.
TG svarer at det er grundet NETS skæringsdato.
Ændres til bankdag.
Forslag nr. 2 fremsat af bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget.
LW Spørger at hvis man går til elektronisk valg hvad sker der med
dem som ikke er gode til PC
AP svarer at stort set alle er på mail, og klubben vil tage hensyn til
dette hvis det bliver aktuelt.
Forslag nr. 3 fremsat af bestyrelsen.
Freddie Klindrup (FK) forslår at man ændrer til 20 dage før.
LG oplyser at det vil kræve andre ændringer i lovene. FK trækker
ændringsforslaget.
Det oprindelige forslag vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 4 fremsat af bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 5 fremsat af bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget.
AP oplyser at det er i forbindelse med at der i bestyrelsen har været lidt
anderledes fordeling af opgaver, og dermed et samlet ansvar.
Forslag nr. 6 fremsat af bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget.
FJ spørger om UR-afstemningen kan afholdes mundtligt
WO oplyser at en UR-afstemning er pr. definition en afstemning hvor
hele klubbens medlemmer indbydes til at deltage i, og ikke kun den
fremmødte forsamling.
Forslag nr. 7 fremsat af bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 8 fremsat af bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget.
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8. Bekendtgørelse af
resultat af valg.

Valg til bestyrelsen
Da der ikke var indkommet yderligere forslag end de kandidater til
de tre pladser, blev alle valgt uden valghandling.
Anne-Mette Christiansen, Finsk Lapphund
Allan Pedersen, American Akita
Martin Røschke, Shiba

Valgt
Valgt
Valgt

Det oplyses at LG trækker sig fra bestyrelsen her på
generalforsamlingen.
WO beder om forslag til kandidat, for at kunne foretage et
suppleringsvalg til bestyrelsen for et år, resten af LG’s valgperiode
Lene Wohlfahrt vælges enstemmigt for en etårig periode.
Suppleanter til bestyrelsen
Det foretages suppleringsvalg på generalforsamlingen til posterne
som henholdsvis 1. & 2. suppleant, da der ikke var indkommet
forslag forud for generalforsamlingen.
Følgende opstilles:
Susanne Bang
Finn Jørsby
Pia Rødvig Kristiansen
Generalforsamlingen suspenderes med henblik på optælling af
stemmer.

30 Stemmesedler afgivet.
Susanne Bang - 18 stemmer, valgt som 1. suppleant
Pia Christiansen - 16 stemmer, valgt som 2. suppleant
Finn Jørsby
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9. Valg af 2 revisorer
og 1
revisorsuppleant

Revisorer:
Lene Olsen, genvælges
Aksel Carlsen, genvælges
Revisorsuppleant:
Lisbeth Gundesen, nyvælges

10. Eventuelt


Heidi Green (HG)
HG Forespørgsel på hjemmesiden, om den bliver opdateret
AP Hjemmesiden søger vi stadig en webmaster til, det er
stadig Diana som hjælper trods hun ikke er med i klubben
mere.
HG syntes bare der mangler en del på hjemmesiden, og hvis
der mangler oplysninger opfordres bestyrelsen til at rykke
for dem.
Pia Christiansen (PRC) Kan man evt. have både elektronisk
og fysisk blad, og muligheden for at vælge, for at spare.
FJ hvis vi sætter det på hjemmesiden, kan alle læse det.
TG der arbejdes på en løsning der benytter login.
HG Kan man droppe bladet.
AP Vi søger en ny bladansvarlig, og der er stadig stor
tilslutning til bladet, så det er ikke på nuværende tidspunkt
at droppe.
AMC opfordrer til at medlemmerne kommer med mere
indhold til bladet.
LG kan det at droppe bladet finansiere en bedre
hjemmeside.
MG Vi får bladet og læser det.
LG kan man lave en undersøgelse om dette, evt. sendt med
posten.
TG det kan man godt, bestyrelsen snakker om det.
AP Vi har snakket om dette flere gange, og man arbejder i
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at bruge begge dele.
FJ Kan man spørge i.fm. udsendelse af UR afstemning.


Lene Wohlfahrt
Syntes vi skal takke vores udstillingsudvalg, da de gør et
godt stykke arbejde og har løftet opgaven godt.
Kan læse at vi har dommeraspiranter og er glad for at det er
tilfældet.
AP enig, de starter i maj og har netop fået tildelt deres
racer.
Derudover får vi jævnligt henvendelser fra
udefrakommende dommere.
LW håber at se flere fremadrettet.
FK Godt at se at der er flere.
LG gør opmærksom på at det kan være en tidsmæssig
udfordring at have aspiranter på SPK udstillinger. Og at der
ofte er aspiranter på DKK udstillingerne



Martin Røscke (MR)
Ændring af krav om at hunden en juniorhandler går med
skal være af ejer der er medlem i klubben, grundet
udfordringen i at juniorhandleren dermed ikke kan være
sikker på at ejer er medlem eller har betalt rettidigt, for
dermed at juniorhandleren mister point.
LW blev der ikke åbnet for at det ikke skal besluttes på GF
FK mener også at det kan besluttes uden for GF
WO mindes også at det blev ændret så det kan besluttes
uden for GF og dermed sendes til Udstillingsudvalg.
LG Man skal være medlem for at få point, og man kan ikke
kræve medlemskab af personer under 18 år.
Det er også vigtigt at han kender hundes medlemsnummer i.
mf. Point.
LW i DKK deltager man i alle konkurrencer uanset
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medlem, men i SPK kræver det medlemskab.
MR kan man forstille sig et junior medlemsskab
AP Det falder tilbage på hvad gør vi for at få medlemmer i
klubben, og det at man skal være medlem og dermed kan få
point er en af fordelene ved at være medlem.
Anette Pedersen (ANP) Problemet er jo at hvis man bliver
nødt til at skifte hund og man er i en familie der er medlem,
og den hun man vil bruges ejer ikke er medlem.
LW Kan man se om det kunne være muligt at se om man er
i en familie der er medlem.
Kiki Giesmann (KG) en junior handler kan ikke kontrollere
om hundens ejer er medlem, og har betalt til tiden. Men kan
man evt. lave et juniormedlemsskab.
MR Indfør gebyr på juniorhandling f.eks. 20 kr.
LG kan godt se fordelen ved et juniormedlemsskab, men
kan vi det ifm. loven.
LG Det kan besluttes af udvalget jfr. GF 2013
FK Det er jo junioren der bliver vurderet og ikke hunden.
Hvor det i de andre årskonkurrencer er hunden.
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Søren Cristensen (SC)
SC sidder i MB-udvalg, og der er stigende interesse for MB
Men vi mangler en praktisk person til at hjælpe ved MB på
Fyn og i Jylland, samt opfordrer til at der bliver lavet
ønskeprofiler på flere racer.
Louise Rahbæk (LR) kan det være en mulighed at melde
det ud pr. arrangement.
KG det er bedre hvis det var den samme så man kender
opgaverne.
AMC er praktisk person på Sjælland, og der er ikke så
meget arbejde i det, men det er godt at det er den samme
person, da det letter arbejdet, og giver mere tid til den
ansvarlige for arrangementet.
SC minder racerepræsentanterne om at de kan komme til
MB
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Louise Rahbæk
LR er der mulighed for at lave et agility udvalg.
AP hvis der er frivillige til det er alle typer udvalg
velkomne. Der er i alle udvalg en bestyrelseskontaktperson
tilknyttet til at formidle spørgsmål.



Kiki Giesmann
Opfordre til at bestyrelse og udvalg melder mere ud om
hvad der sker og rører sig i klubben, i blad og på FB og
hjemmeside.
Gjorde det ved sidste MB og fik god tilbagemelding på
dette.
AP god ide, men der er nogen der skal gøre det, RR
opfordres til det, og måske vi i bestyrelsen skal blive bedre
til det. Alle opfordres til at melde mere ud.
KG Kan der laves aktivitets udvalg, eller en gruppe af
personer som kan melde sig som hjælpere til diverse
arrangementer.
AP Der blev snakket om det til fællesudvalgsmødet, det er
en god idé og hvis vi kan finde folk til det er bestyrelsen
åben for det.
LG Syntes det er en god idé, men det er i forvejen svært at
finde frivillige til mange andre poster, hvad kan vi gøre for
at få flere med?
LR tror det er vigtigt at man deler det op i små bidder, så
folk nemmere kan overskue opgaven.
MR måske en synliggørelse af hvad der er brug for.



Dirigenten, Wilfred Olsen, takker for tilliden som dirigent
og formanden, Allan Pedersen, runder generalforsamling af.
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