Referat fra Spidshundeklubbens generalforsamling
Fredericia 7. april 2013
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Helle Dyrlund (HD). HD er valgt. HD tager over og takker for
valget.
2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Pernille Strikert (PS). PS er valgt.
HD konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iht. SPKs love.
3. Valg af stemmetællere
Asger Christiansen og Anni Dybvad.
Der er 41 stemmeberettigede til stede.
4. Årsberetning til godkendelse
Årsberetningen har været udsendt og gennemgås ikke, men der kan stilles spørgsmål.
Freddie Klindrup (FK): Der er indført et nyt system til udskrivning af kritikker og
præmielister. Det burde have været nævnt i beretningen.
Kim Bay Nielsen (KBN): Det tages til efterretning.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
5. Revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Lisbeth Holm Gundesen (LHG) gennemgår regnskabet: Vi har haft et
underskud på 13.000 kr. i forhold til 2011. Årsagerne er bl.a.:
- Vi afholdt spisning på GF i 2012
- Der var større tilslutning til julefrokosten, dvs. større udgifter til rabat
- Vi har brugt flere udenlandske dommere
- Bornholmsudstillingen gav et mindre underskud
- Vi har været nødt til at købe foderpræmier i 2012
- Handlerkurset blev afholdt i Jylland og gav et mindre underskud
Connie Kisselhegn (CK): De reelle tal for hyrdearrangementet i oktober er nogle lidt
andre, men det går op i sidste ende, så ok.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Der er meddelt ansvarsfrihed for bestyrelsen.
6. Forelæggelse af budget for 2014 samt fastlæggelse af kontingentstørrelse og takster
HD: Det er budgettet for 2013, vi skal godkende, ikke 2014.
Georg Carlsen (GC): Vi har altid godkendt budgettet et år forud. Vi godkendte
budgettet for 2013 sidste år.
FK: Det står ikke i lovene, hvilket år budgettet skal omfatte.
HD: Ok, men vi bør nok se på det fremadrettet.
LHG: Vi har forskellige udgifter i lige og ulige år, og dette budget omfatter udgifterne
for 2014.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats på 320 kr.
Dette vedtages med 41 stemmer for/0 imod/0 hverken for eller imod.
Sats for udenlandske medlemmer: Bestyrelsen foreslår uændret 50 kr.
Dette vedtages med 41 stemmer for/0 imod/0 hverken for eller imod.
Sats for intern kørsel: Bestyrelsen foreslår uændret statens lave takst.
Dette vedtages med 41 stemmer for/0 imod/0 hverken for eller imod.
7. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller klubbens medlemmer
Forslagene er trykt i det udsendte materiale:
Forslag 1 fremsat af Kirsten og John Holebæk:
Forslaget fremlægges af datter Melanie.
Forslaget omhandler ansøgning hos DKK om tilladelse af titlerne junior- og
veteranklubchampion.
Motivation for forslaget er at få flere på udstilling.
FK: Der er praktisk og administrativt arbejde forbundet med det. Ejeren skal selv gøre
bestyrelsen opmærksom på, når titlen er opnået.
Karen Juul (KJ): Vi har 4 certer i det nuværende klubchampionat. Skal det ikke være
ens?
Melanie: Det bør være 3, for juniorerne har ikke så lang tid til at opnå dem, men det
kunne godt være 4 for veteranerne.
Jytte Nysom: Skal veteranerne være DKCH først?
Melanie: Det er der ikke enighed om. DKK har ikke fastsat regler for det.
CK: Hvor meget arbejde er der forbundet med det?
Georg: De behøver ikke være DKCH først. Det er noget særskilt, men vi får mere at
holde styr på.

LHG: Ringsekretærer og dommere skal også kunne holde styr på det i ringene.
Lene Wohlfahrt (LW): Det er et godt forslag, det kan måske få flere til at komme på
udstilling.
FK: Vi har allerede i dag problemer med klubchampionatet, hvis sekretæren ikke
husker at skrive det på kritikken. Hvis udstilleren selv gemmer certifikatet og sender
det ind, så slipper vi for at registrere det i databasen.
Bjarne Wohlfahrt (BW): Det skal være udstillerens ansvar, men derfor kan vi godt
registrere det, hvis det er muligt.
Susanne Stig Hansen (SSH): Det er uhensigtsmæssigt, at noget registreres og andet
ikke gør.
Susanne Langhoff (SL): Jeg indtaster resultaterne efter præmielisterne, ikke
kritikkerne.
Georg: Kritikken er også elektronisk, så det vil også give programmeringsarbejde.
LHG: Jeg kunne godt frygte, at folk ikke holder øje med, hvor mange certer, de får, og
tager certer fra andre.
HD: Her skal vi tage stilling til, om forslaget skal vedtages eller ej. Det er op til
bestyrelsen at håndtere spørgsmålet om registrering.
- Skal titlerne indføres?
- Skal veteranerne have 3 eller 4 certer?
LHG: Hvornår skal det gælde fra?
HD: Fra det nye udstillingsår (dvs. december).
SSH: Det må være op til bestyrelsen.
HD: Vedr. veteraner? 3 certer er fint, det er gamle hunde.
FK: Vi har racer, der skal til prøve for at blive champions. Vi kan kontakte
racerepræsentanterne for de racer, der har prøvekrav.
Afstemning:

For: 32

Imod: 0

Blank: 8 (1 person har forladt GF)

Forslag 2 fremsat af Susanne Langhoff og Georg Carlsen
Motivation for forslaget:
- Det er stressende at lave hele resultatregnskabet på juleudstillingen
- Der er risiko for fejl, dvs. at de forkerte vindere udråbes

-

Med forslaget forsvinder lidt af spændingen, men til gengæld kan vi hylde
årsvinderne før på dagen, hvor der er flere tilskuere

Det væsentlige i forslaget er tidspunktet. Konkurrencen slutter på næstsidste udstilling,
men fejringen vil fortsat finde sted på juleudstillingen.
FK: Jeg har et ændringsforslag. I det omsendte forslag er point medtaget, men vi
vedtog i 2009, at bestyrelsen kunne foretage ændringer i pointsystemet, f.eks. i
forbindelse med ændring af DKKs udstillingsreglement.
Ændringsforslag til forslag 2:
Udstillingsåret for optjening af point ændres fra at være kalenderåret til at være året
sidste udstilling (juleudstillingen) til og med kalenderårets næstsidste udstilling.
For indeværende år vil perioden for optjening af point gå fra udstillingen i Strøby d. 2.
marts til udstillingen i Års d. 13. oktober.
Begrundelse for at ændre perioden er den samme som i det fremsendte forslag.
Øvrige betingelser og fastsættelse af optjening af point fastsættes af bestyrelsen.
LW: Ændringer skal ske på generalforsamlingen.
KBN: I øjeblikket hører pointene under bestyrelsen. Det vedtog vi i 2009. Dermed
undgår vi en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med ændring af point. Vi
bør fastholde, at vi kan ændre point, hvis DKK kræver det, og ellers bakke op om
Freddies forslag.
FK: Det vil betyde, at side 10 (i GF-materialet) falder ud.
BW: Ændringen af tidspunktet er helt fint, men når beslutninger træffes på
generalsamlingen hindrer det, at bestyrelsesmedlemmer laver regler af personlige
grunde. Jeg tror ikke dette om den nuværende bestyrelse, men vi skal lave reglerne,
mens vi er "venner".
Lykke ?: Guldhundene skal fejres på et tidspunkt, hvor der er mange til at klappe. Vi
skal bevare pointene i forslaget.
Lasse Hansen (LH): Vi ofrer spændingen for at der ikke sker fejl, så hundene kan blive
hyldet ordentligt.
GC: Pointgivningen/konkurrencen laves ikke om, men det kan være nødvendigt at
ændre nogle ting administrativt som følge af ændringer fra DKK.
Pia: Kan man overveje farverne, så hannerne ikke får lyserøde rosetter, og at påtrykke
årstal, hvis man er i god tid med resultatet?
Carsten Sørensen (CS): Angående uddeling af præmier inden for racerne, er det

racerepræsentanten, der står for det? Hvad sker der, hvis racerepræsentanten ikke er
der? Det er sket, og det var en lidt kedelig oplevelse. Kan det lade sig gøre at
koordinere uddelingen, og kan racerepræsentanten eventuelt finde en stedfortræder,
hvis han/hun ikke selv er til stede.
Maria ?: Jeg har oplevet, at min hund blev placeret rigtig fint, og så er det kedeligt, at
der ikke er nogen tilbage til at hylde os. Jeg synes vi skal stemme for forslaget, så
hundene kan blive hyldet ordentligt.
CK: Hvad så med dommerne? Så skal de stå og se på kåringen af årsvinderne og så
dømme dem bagefter.
FK: Hav nu tillid til dommerne!
Allan Pedersen (AP): Guldhundene bør kåres, når alle konkurrencer er afsluttet, ellers
bliver der sure miner. Men det er op til bestyrelsen.
BW: Der vil altid være nogen, der brokker sig. Det er op til udstillingsudvalget.
HD: Opsummerer. Der kan tilføjes en kommentar om, at bestyrelsen har mulighed for
at ændre, hvis DKK ændrer udstillingsreglerne.
FK fastholder ændringsforslaget.
Afstemninger:
1. 1. Ændringsforslag fra Freddie Klindrup
Afstemning:

For: 13

Imod: 23

Blank: 4

Ændringsforslaget er forkastet.
2. Indsendt forslag fra Susanne Langhoff og Georg Carlsen med kommentar om, at
bestyrelsen bemyndiges til at ændre, hvis DKK ændrer udstillingsreglerne
Afstemning:

For: 40

Imod: 0

Blank: 0

Forslaget er vedtaget.
8. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse, suppleanter og udvalgsmedlemmer
Valg til bestyrelse
Lisbeth Holm Gundesen: 59 stemmer – valgt
Lasse Ravn Hansen:
22 stemmer – 1. suppleant
Kim Bay Nielsen:
41 stemmer - valgt
Da der ikke var nok kandidater til, at der også kunne vælges to suppleanter, skal 2.

suppleanten vælges på generalforsamlingen. Følgende kandidater foreslås:
Allan Pedersen
Ole Nielsen
Den skriftlige afstemning giver følgende stemmetal:
Allan: 25
Ole: 13
2. suppleant er Allan Pedersen
Valg til sporudvalg
Følgende sporudvalgsmedlemmer og kandidater er på valg:
Asger Christiansen – valgt
Anni Gerdsen – valgt
Morten Odgaard – valgt
Valg til hyrdeudvalg
Susanne Stig-Hansen – valgt
Rainer D. Rasmussen - valgt
Valg af racerepræsentanter
De racerepræsentanter, der er angivet i det udsendte materiale, er valgt. For de racer,
hvor der ikke er indkommet kandidater, foretager bestyrelsen udpegning efter
generalforsamlingen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Birte Jensen og Lene Wohlfahrt genvælges.
Suppleant: Lis Christensen vælges.
9. Eventuelt
Japansk spids, uafsluttet forslag
KJ: Sidste år indsendte vi et forslag om, at ikke-FCI-hunde ikke skulle kunne
avlsgodkendes, men vi har ikke fået svar.
KBN: Det blev indsendt til DKK, og vi fik kort efter det svar, at de skal udstilles.
KJ: Men forslaget gik på at de, aldrig skulle kunne avlsgodkendes.
KBN: DKK har ikke svaret, men vi tager det op igen.

Lotteriet tilbage på juleudstillingen
Kirsten Holebæk (KH): Vi vil gerne have lotteriet tilbage.
KBN: Vi mangler hjælpere. Vi har ikke tid. Vi har brug for praktisk hjælp til salg af
lodder, uddeling af præmier, mm. Det skal koordineres med bestyrelsen og
udstillingsudvalget.
Annie: Det er svært at skaffe sponsorgaver. Der kan også bruges hjælp til det.
KBN: Ja, men vi har også selv købt præmier. Det er generelt svært at skaffe sponsorer,
også til foderpræmier. Mireka overvejer i øjeblikket, om det kan betale sig for dem at
sponsorere. Det måles i, hvor meget vores medlemmer køber hos dem.
LH: Jeg har ikke set, at der mangler hjælpere.
LHG: Det har stået i de sidste 3 årsberegninger til GF, at vi gerne vil have hjælpere.
LH: Man kan spørge/annoncere efter hjælpere, før man aflyser f.eks. lotteriet.
KBN: Vi spørger folk, men man må også gerne selv melde sig.
Maria: Royal Canin er meget large. Jeg vil gerne kontakte dem.
KBN: Vi har været i kontakt med RC, men de har ikke været villige. Vi har fået fra
dem, når eurasierne har deltaget i vores udstillinger.
Anette: Det er heller ikke særlig smart at fremhæve Mireka på bekostning af RC, som
det skete på sidste udstilling.
Ole Nielsen (ON): Mireka havde sat deres ting op, så vi besluttede at gemme RC til
næste gang, men nej, det var ikke smart.
Lis Christensen (LC): Skriv i bladet, hvad der ønskes hjælp til, f.eks. i det sidste blad
før juleudstillingen.
SL: Vi har spurgt RC mange gange og fået nej.
KBN: Vi har ingen fast fodersponsor. Vi mangler en tilbagemelding fra Mireka. RC vil
kun sponsorere fra udstilling til udstilling.
CK: Vi skal tage imod tilbud om hjælp til at skaffe sponsorater.
Georg: Vi bør tage imod Marias tilbud.
Forslag til dommeremner
FK: Jeg har dommerkontakten og vil gerne opfordre til, at man kommer med forslag til

dommere. De skal kunne dømme andre racer end ens egen. Vi har som regel 2
dommere på en udstilling. Dommerønsker sendes til klindrup@mail.dk
Udenlandske dommere er ikke nødvendigvis dyrere end danske dommere, der skal køre
fra den ene ende af landet til den anden. Det afhænger af transportudgifterne, så bare
ønsk løs.
HD giver ordet til formand KBN:
KBN takker de frivillige hjælpere gennem året og uddeler vingaver til:
- Udstillingsudvalget
- Sporudvalget
- Hyrdeudvalget
- Bladansvarlig Henriette Petersen (trådt tilbage i 2013)
- Bestyrelsen
- Dirigent Helle Dyrlund
HD slutter af og takker for en god og konstruktiv generalforsamling.
KBN afslutter officielt: Tak for deltagelse og forslag. Hjælpere er meget velkomne.
Tak til suppleanterne og velkommen til de nye suppleanter.

Referent: Pernille Strikert

Dirigent: Helle Dyrlund

