
 

1 
 

Referat fra Spidshundeklubbens generalforsamling 
 

Slagelse 6. april 2014 
 

1. Valg af dirigent 
  

Bestyrelsen foreslår Wilfred Olsen (WO). WO er valgt. WO tager over og takker for 
valget.  
 
WO konstaterer, at generalforsamlingen er varslet i Spidshunden i december bladet, 
materialet er udsendt i henhold til lovene. Rækkefølgen på sted er overholdt.  
 
Hermed konstateres at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iht. SPKs love. 
 
Der er 34 stemmeberettigede til stede. 
 

2. Valg af referent 
  

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Holm Gundesen (LHG). LHG er valgt 
 

3. Valg af 2 stemmetællere 
  

Bente Stege og Kenni Blyme er valgt. 
 

4. Årsberetning til godkendelse                                    for: 34 imod: 0 blank: 0 
  

Årsberetningen har været udsendt og gennemgås i kort punkter. 
 
Kim Bay Nielsen (KBN): 
Medlemstallet er øget de sidste 2 år, hvilket formentlig skal ses som et resultat af de 
aktiviteter bestyrelsen satte i gang i løbet af årene. 
 
Hyrdearrangement blev desværre ikke gennemført pga. manglende tilmeldinger. 
 
WO opridsede kort punkterne i beretningen: 
Aktiviteter med stor opbakning. 
Medlemstal er øget. 
Regnskab udgør et underskud 
Bestyrelsesmøder 
Møder med udstillingsudvalg og racerepræsentanter  

− Liselotte Bjørn Munkebo (LBM) har ikke modtaget indkaldelse til mødet, 
hvorfor? 

− KBN: det skal vi desværre beklage. Men indkaldelserne har været udsendt via 
mail og opslået på hjemmesiden. 

− Jytte Nysom - referat har jeg ikke modtaget, det var jeg lovet. 
− LHG: det er udsendt via mail og ligger på hjemmesiden. 
− Kirsten Holebæk (KH) - Kan man bede om at få kvittering på de mails, så 

klubben kan se om mailen er modtaget.  
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Avlsanbefalinger 
Medieudvalg 
Spidshunden 
Hjemmeside 
Facebook 
Udstillinger 
Sporudvalg 
Hyrdeudvalg 
Tak til alle de frivillige og øvrige medlemmer 
De kommende år 
Registreringsskema 
 
Der var ingen yderligere kommentarer til beretningen, og denne blev enstemmigt 
godkendt.  
 

5. Revideret regnskab til godkendelse                        for: 34 imod: 0 blank: 0 
  

Kasserer Lisbeth Holm Gundesen (LHG) gennemgik regnskabet: Vi har haft et 
underskud på knapt 8.000 i forhold til knapt 14.000 i 2012. Årsagerne er bl.a.:  

• Flere medlemmer og kontingentindtægter på godt 7.000 
• udstillingerne har givet mindre overskud end i 2012, det skyldes at 

dommeromkostningerne samt vandrepokalerne er udgiftsført i året 
• Sporudvalget har haft et underskud i 2013 holdt op imod et overskud i 2012, det 

skyldes et sporarrangement på Sjælland. 
• Hyrdeudvalget har ingen arrangementer haft, som så trækker i den modsatte 

retning. 
• Bestyrelsesomkostningerne har været ca. 23.000 mindre i 2013 end i 2012, det  

skyldes at handlerkursus i 2012 gav underskud hvorimod dog management i 
2013 gav et mindre overskud. 

• Spidshunden er blevet dyrere at trykke og udsende.  
 
Alt i alt er bestyrelsen tilfreds med resultatet.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og dirigenten kunne i samme øjemed meddele 
ansvarsfrihed for bestyrelsen. 
 

6. Forelæggelse af budget for 2014 samt fastlæggelse af kontingentstørrelse og takster 
  

KBN: 
Budgettet er præsenteret på en anden måde end normalt, idet det realiserede resultat for 
2013 er sat op i en kolonne til sammenligning. 
Det reviderede budget for 2014 viser et underskud på godt 10.000 kr. 
Derudover er der indsat et forecast på budget for 2015. 
 
Budgettet blev taget til efterretning. 
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Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats for 2015 på 320 kr.  
Dette vedtages da der kun foreligger det ene forslag. 
 

- Heidi Green (HG), hvis der budgetteres med et underskud, hvorfor så ikke sætte 
kontingentet op. 

- KBN, Da det er et budget vil den faktiske udvikling kunne afvige herfra. Men 
da det er et minimalt underskud der regnes med i budgettet, sigtes der efter et 
nul resultat. 

- HG, det her medlemstal er jo også hvalpekøbere som løbende indmeldes med 
underskud 

- KBN, hvalpekøberne indgår stadig i medlemstallet. 
- HG, hvis der køres med underskud, hvorfor så ikke sætte kontingentet op. 
- KBN, vi har i nogle år haft et stort overskud og de sidste par år har der været et 

mindre underskud. På basis heraf har vi opbygget en solid kapital til at stå mod 
et eventuelt mindre underskud. Men vi har gode muligheder for afpasse 
aktivitetsniveauet til økonomien. Falder antal tilmeldinger til aktiviteterne kan 
der skæres tilsvarende ned. 

- LBM, Jeg synes det er ok at det skal være uændret. 
- WO, er der forslag omkring ændring af satsen? (ingen forslag) 

 
 
Satstillæg for udenlandske medlemmer: Bestyrelsen foreslår uændret 50 kr.  
Dette vedtages da der kun foreligger et forslag. 
 
Sats for intern kørsel: Bestyrelsen foreslår uændret statens lave takst.  
Dette vedtages da der kun foreligger et forslag. 
 

7. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller klubbens medlemmer 
 Forslagene er trykt i det udsendte materiale: 

 
Forslag 1 til 34 vedrører lovændringer og er alle fremsat af bestyrelsen. Ændringerne er 
på grund af ensretning i forhold til DKK's standardvedtægter for Specialklubber, 
konsekvensrettelser samt for at undgå misfortolkninger. 
 
Dirigenten meddeler i henhold til klubbens love § 16, stk.1. at lovændringer kun kan 
vedtages ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer 
efter at have været drøftet og vedtaget med kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne 
stemmer) på en ordinær generalforsamling. Lovændringer kan dog først få gyldighed 
efter godkendelse af DKK. På nuværende tidspunkt er 22 stemmer lig med kvalificeret 
flertal. 
 
(der er nu 33 stemmeberettigede medlemmer, idet én stemmeberettiget person har 
forladt generalforsamlingen) 
 
Forslag nr. 1   Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
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Forslag nr. 2  Afstemning: For: 33 Imod: 0 Blank: 0  
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 3  Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0  
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 4  Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0  

- LBN, Hvad sker der hvis der foreligger en sag med sin race, og man skal tale 
med DKK og SPK har en anden holdning, hvem har i sidste ende det sidste ord 
ved uoverensstemmelse. 

- WO, Det er reelt Specialklubben, der er sagkyndige indenfor sine racer, det 
foregår i samarbejde med DKK og Specialklubben, i sidste ende er det DKK's 
sundhedsudvalg og DKK's bestyrelse, som er endelig beslutningshaver. 

- WO, jeg skal lige høre om der er et ændringsforslag eller om det var 
opklarende. 

- LBN, det var et opklarende spørgsmål. 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 5  Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 6  Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 7a Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 

- Anne-Mette Christiansen (AMC) - dato for udsendelse for hvad 
- WO, det der skal stemmes om, således at uanset hvad der skal stemmes om, så 

vil det være 6 måneders grænsen for stemmeret, der er afgørende. 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 7b Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 7c Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
 
Hele forslag 7 er hermed vedtaget. 
 
Forslag nr. 8  Afstemning:  For: 33  Imod: 0 Blank: 0  
Forslaget er  
 
Forslag nr. 9  Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
      -     Trine Christensen (TC), erlægges bør det ikke være betales. 

- KBN, juridisk er der en lille forskel, men vi kan sagtens anvende betale i stedet 
for erlægges 

- WO, ændres til: det årlige kontingent betales forud samt opkræves i forbindelse 
med årsskiftet. 

Forslaget er vedtaget 
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Forslag nr. 10 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 11 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 12 Afstemning:  For: 33 Imod: 0  Blank: 0  
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 13 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 14 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 15 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 

- WO, ændringsforslag, "skal ske" ændres til sker. 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 16 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 17 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 18 Afstemning:  For: 31 Imod: 0 Blank: 2  
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 19 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 20 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0  
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 21 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0  
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 22 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 23 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 24 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 25 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 
Forslaget er vedtaget 
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Forslag nr. 26 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank:  0 

- AMC, vil det sige bestyrelsen udpeger en racerepræsentant. 
- GC, det vil som regel være i samarbejde med racen. 
- LBN, når der står medlemmer, er det så racemedlemmer eller er det 

medlemmer. 
- WO, der er intet, der forhindrer at det kan være hvilket som helst medlem 
- LHG, det vil som regel være racemedlemmer, men vi kan ikke præcisere det 

som racemedlemmer. 
- KBN, I det tilfælde hvor der ikke er en racerepræsentant eller suppleant er det 

som det er nu, formanden som er racerepræsentant for alle racer uden 
racerepræsentant.  

- Lykke Sørensen (LS), det er vel ikke hensigtsmæssigt at bestyrelsen udpeger. 
- LBN, det vil sige at formanden indtræder som racerepræsentant hvis der ikke er 

en, men det vil sige at formanden faktisk er suppleant. 
- KBN, ja  
- LHG, dette forslag er faktisk kun en konsekvens af senere lovændring. 
- TC, kan man ikke få indført at det er formanden der bliver valgt. 
- GC, praksis er at når der er valg til racerepræsentant, så er der en del racer, hvor 

der ikke kommer nogen kandidater. Så når valget er overstået, så er det ikke 
sådan at vi peger på et medlem, og så er vedkommende racerepræsentant. 

- Lasse Hansen (LH), en racerepræsentant kan til enhver tid udtræde, der er 
ingen, der bliver tvunget til at være det. 

- SSH, Der hvor der kun er en, der stiller vi jo ikke to op, hvor vi har en god 
racerepræsentant. Hvad gør man så der? 

- KBN, Det bliver normalt sendt ud til racerne. 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 27 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0   
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 28 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 29 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 30 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 

- John Harder, (JH), det er vel det samme, må er faktisk en tand skarpere 
- WO, det er for at få det op til nutidig. 

Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 31 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 

- Bente Stege,(BS) hvor længe skal man gemme regnskaber 
- KBN, regnskabslovgivningen siger 5 år. 

Forslaget er vedtaget 
 
 



 

7 
 

Forslag nr. 32 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0  
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 33 Afstemning:  For: 33 Imod: 0 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
 
Forslag nr. 34 Afstemning:  For: 31 Imod: 2 Blank: 0 
Forslaget er vedtaget 
 
 
WO, Alment forslag som kan vedtages ved flertal og behandles ikke som lovændring 
eller -forslag. 
Forslag nr. 35 Afstemning:  For: 32 Imod: 0 Blank: 1 

- LBN, hvad er forskellen 
- WO, hvis det køres efter forretningsorden kan bestyrelsen ændre et komma 

uden det skal op på en generalforsamling. 
- KBN, vi havde for 3 år siden et racerepræsentantskabsmøde hvor vi talte om 

retningslinjerne for racerepræsentanterne. Da der var ønsker om ændringer, så 
måtte vi vente på generalforsamling for at få dem godkendt. 

- LBN, vil det sige det vil være nemmere 
- JN, gælder det alle udvalg 
- WO, nej, nu er det kun racerepræsentanterne der er indskrevet i lovene 
- KBN, for de øvrige udvalg er der skrevet en forretningsorden. 
- LBN, vil det sige det kun kan være efter et møde med racerepræsentanterne 
- KBN, nej, det vil betyde at forretningsorden kan ændres 
- SSC, er der nogle steder, hvor der står hvordan forretningsorden bliver skrevet 
- KBN, ja, der står i lovene at bestyrelsen udarbejder forretningsorden for de 

forskellige udvalg. 
- WO, det er kutyme at der udarbejdes forretningsorden i samarbejde mellem 

udvalg og bestyrelse. 
Forslaget er vedtaget og sendes ikke til ur-afstemning 
 
Forslag nr. 36  Afstemning: For:  Imod:  Blank:   
 
Indførelse af årligt racespecifikt tillæg til medlemskontingent, forslaget er fremsat af 
bestyrelsen. 
 

- WO, da der er tale om et forslag vedrørende en kontingentandel, burde dette 
forslag rettelig have været behandlet som lovændringsforslag, §6. 

 
Generalforsamlingen blev suspenderet i et øjeblik mens bestyrelsen drøfter om 
forslaget skal fastholdes eller forslaget skal trækkes tilbage. 
Bestyrelsen trækker forslaget. 

- SSH, i forhold til de bitte små racer kan det være lidt ligegyldigt men kan der 
bygges noget ind i forslaget for at forebygge det. 
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Forslag nr. 37  Afstemning: For: 18 Imod: 12 Blank: 3 
 
Ændring af antal certifikater for at opnå titel som KLBJCH (Klub Junior Champion), 
forslaget er fremsat af bestyrelsen. 
 

- AMC, Jeg synes man skal holde sig til de 3, kan godt være man ikke har så lang 
tid til det, men så er der noget at komme efter. 

- Susanne Vang (SV), jeg kan godt se fordelen ved at køre det ned fra 3 til 2, men 
kan være en måde at trække flere udstillere på. 

- Annette Pedersen, (AP), det kræver så at SPK ikke lægger udstillinger på 
samme dag som andre større udstillinger som f.eks. Cruft eller i Tyskland. 

- GC, Vi har set på det på baggrund af, at der er flere udstillere som fortæller at 
de ikke kan nå det, og de oprindelige forslagsstillere er blevet hørt. 

- AMC, det er et spørgsmål om at vælge. Vil man have den titel, så må man gøre 
noget ved det. 

- AP, så vælger jeg Cruft i stedet for SPK 
- SSH, nu nævnte du Tyskland, man kunne jo læne sig op af de andre lande. 
- KB, jeg tænker at har der ikke været snak om en dobbeltudstilling mere, så kan 

man være heldig at få fire.  
- HG, man kan da ikke lave det om til 2 for at tilgodese jyderne. 
- Allan Pedersen (AP), nu har SPK ikke ret mange udstillinger som for eksempel 

i Tyskland, hvor det er meget nemmere. Der har været tale om en 
dobbeltudstilling på Fyn/Sjælland, men det er ikke vedtaget. 

- BS, synes det er fint med de 2, når man kun har så kort en periode. 
- Lene Olsen, (LO), kan ikke forstå at man er bange for kun 2 certifikater, er det 

fordi det er mindre fint. 
- LHG, man kan dårligt nå at få de 3 certifikater på udstillinger 
- LBN, selvfølgelig skal man vælge, men det er ikke så ligetil 
- KB, jeg mener ikke det er alle hunde, der skal have det, men synes man skal 

holde de 3. 
- Maria Szymanski (MS), skal der ikke være noget prestige i at få det, i stedet for 

at samtlige juniorer får det? 
- WO, certifikatet går videre til 2. vinder såfremt den ellers opfylder kriterierne. 
- AMC, der skal arbejdes for det, man må prioritere det. 
- HG, det er nogenlunde det samme, man må prioritere om man vil have de 

klubjuniorchampion eller ej. 
- AP, jeg er lidt ked af hvis man siger at prestigen går af det. Der er 3 parametre; 

Der er tidsperspektivet (9 måneder), der er antal udstillinger indenfor de 9 
måneder, pels og konkurrence 

- LBN, jeg giver AP ret, for det er ligegyldigt om man skal gå 2 eller 3 gange og 
om der står 1 eller 10 hunde. Det er jo hundens værdi på dagen. Du får jo ikke 
CK hvis ikke hunden er værdig til det. 

- BS, hvis nu det er 2 kan det også gå den anden vej, for hvis det er 2 kan det 
anspore til at man ikke tager på de udstillinger man ellers ville. 

- SSH, det er noget der blev besluttet sidste år, så der har ikke været så lang tid til 
at vurdere om det er muligt eller ej. 

- KB, det er kun vurderet ud fra et halvt år, så hvor mange har fået det. 
- GC, det ved jeg faktisk ikke - der er udstedt 3 eller 4 klubjuniorcertifikater. 
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- NC, Der er ikke mange hvalpe og juniorer, der dukker op til udstilling, efter 
gennemgang af udstillingskataloger. 

 
Forslaget blev vedtaget med overvejende majoritet. 
 

8. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse, suppleanter og udvalgsmedlemmer 
  

Bestyrelse 
Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter efternavn. Der skal vælges 3 medlemmer 
til bestyrelsen. 
Der er indkommet 70 gyldige stemmesedler samt 3 kuverter der ikke opfyldte kravene 
til gyldighed, og derfor blev erklæret ugyldige. 
 
 
Navn Race ....................... Stemmer 
Allan Pedersen American Akita ...... 51 – Valgt til bestyrelsen for 2 år  
Maria Szymanski Finsk Lapphund ...... 41 – Valgt til bestyrelsen for 2 år  
Anne-Mette Christiansen Finsk Lapphund ...... 26 - Valgt til bestyrelsen for 2 år  
Lasse Ravn Hansen Finsk Lapphund ...... 24 – Valgt som 1. suppleant for 1 år 
  
Melanie Holebæk blev foreslået og valgt til 2. suppleant på generalforsamlingen. 
 
Sporudvalg 
Der skal vælge 2 medlemmer til sporudvalget. Da der kun er 1 opstillet kandidat, er 
denne valgt uden afstemning. 
Navn Race............................................Stemmer 
Hanne Rasmussen Norsk Elghund, grå.....................Valgt 
 
KBN, vi opfordrer sporudvalget til at være selvsupplerende  
 
 
Hyrdeudvalg 
Der skal vælge 1 medlem til hyrdeudvalget. Da der kun er 1 opstillet kandidat er denne 
valgt uden afstemning. 
Navn Race............................................Stemmer 
Connie Kisselhegn Västgötaspids..............................Valgt 
 
 
 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
  

Trine Ravn Christensen er foreslået og valgt 
Heidi Green er foreslået og valgt 
 
Suppleant: Grethe Christensen 
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9. Eventuelt 
  

HG - Klubjuniorcertifikat, hvornår træder de 2 klubjuniorcertifikater i kraft. 
- WO, de træder normalt i kraft når beslutningen er truffet 
- GC, dem der har 2 på nuværende tidspunkt kan få et diplom 
- HG, er det med tilbagevirkende kraft 
- GC, dem der har 2 får et diplom, dem der har fået 3 bliver der ikke ført et 

tilbage. 
- WO, når regler bliver indført er det ikke med tilbagevirkende kraft. Det vil 

betyde at hunde, der har opnået 2 certifikater dags dato, vil kunne opnå et 
diplom, dog med den bemærkning om det lige skal ind og vende DKK's 
udstillingsudvalg. 

- HG, er det ikke unfair, hvorfor skal det så ikke gælde fra det nye udstillingsår. 
- WO, det er blevet valgt i dag, og gældende fra dags dato, sidste år da 

championatet blev godkendt var det også først gældende fra førstkommende 
udstilling. 

 
LS - I forhold til opkrævning, kan man ikke få en samlet opkrævning 

- GC, der bliver sendt en opkrævning på dit kontingent, der bliver sendt en 
opkrævning på annoncer 

- LHG, Det er svært systemmæssigt. 
- KBN, vi ser på mulighederne for det. 

 
 
Rainer Rasmussen (RR) - Nu har vi siddet her med kvalificeret flertal og nikket ja til 34 
lovændringer. Man skal måske være forsigtig med hvad man siger ja til. Dem der 
sidder her på generalforsamlingen udgør stemmeflertal 4 %. Det skal man måske tænke 
på, når man sætter kryds ved lovforslag 34. 

- JH, det er ikke unormalt ved den demokrati vi har i vores vælgerforeninger, så 
det er jo ikke unormalt. 

 
WO takkede for generalforsamlingen og gav ordet til formand KBN: 
 
KBN, takkede for WO's dirigentpind og takkede samtidig GC og Linda Arleth for deres 
store arbejde igennem årene. En tak til Pernille Strikert for hendes arbejde i bestyrelsen 
og tak til Lasse Ravn Hansen, som trådte ind i bestyrelsen da Pernille Strikert udtrådte i 
løbet af 2013. Lasse har sagt ja til at forsætte som Webmaster. 
 
KBN takkede de frivillige hjælpere gennem året. 
 
Tak for idag. 

 
Referent: Lisbeth Holm Gundesen   Dirigent: Wilfred Olsen 


