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1.Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Michael Johannesen (MJ). MJ vælges ,
takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er
lovligt varslet (og materiale udsendt) i henhold til klubbens
love.
Der er 32 stemmeberettigede til stede

2.Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Holm Gundesen (LHG). LHG
vælges

3. Valg af stemmetællere

Lene Olsen og Michael Thomsen vælges

4. Årsberetning til godkendelse

MJ gennemgik årsberetningen punkt for punkt.
Finn Jørsby (FJ):
Er det et udbredt problem omkring medlemskonflikter, dette i
forhold til bestyrelsens skriv omring ordentlig tone også på
offentlige medier.
Formand Allan Pedersen (AP):
Det handler om måden hvordan folk behandler hinanden og
omtaler hinanden generelt både på udstillinger men også
udenfor. I forhold til de sociale medier så oplever bestyrelsen
at vi hyppigt har sager på vores møder at der er konflikter på
udstillinger, racerne imellem, de sociale medier, derudover har
vi sager omkring etik i racerne.
Det er lidt et mix omkring på udstillingerne, avl og de sociale
medier.
Susanne Stig Hansen (SSH):
Er det eskaleret fordi jeg synes ikke jeg hører noget?
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AP:
ja det er eskaleret og bestyrelsen oplever at skulle lave egentlig
konfliktløsning.

Freddie Klindrup (FK):
Det er min fornemmelse at det egentlig er eskaleret efter at de
sociale medier bliver mere og mere brugt, hvis bare folk kunne
skrive det ned på et stykke papir først før det bliver skrevet på
de sociale medier.
FJ:
Hvad går opfordringen ud på omkring hjælp.
MJ:
Det er en generel opfordring for at aktiviteterne kan
gennemføres.
Susanne Langhoff (SL):
Det var et rigtigt godt racerepræsentantskabsmøde.

Den udsendte skriftlige årsberetning blev enstemmigt
godkendt.

5. Revideret regnskab til
godkendelse

LHG fortalte at regnskabet for 2015 udviser et overskud på 46
tusind kroner, hvilket bestyrelsen betragter som
tilfredsstillende.
FJ:
Hvordan kan man se at regnskabet er revideret
LHG:
Det er på en GF for mange år siden vedtaget at vi ikke har
underskrevet regnskaber trykt i materialet, men det kan
fremvises ved en kontrol.
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.
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6.Forelæggelse af budget,
fastsættelse af
kontingentstørrelse, eventuelle
tillæg og sats for intern kørsel

Ingen kommentarer til budget
Kontingentsats og sats for udenlandske medlemmer
1 imod
31 for
Sats for udenlandske medlemmer
Heidi Green, (HG):
Bør satsen ikke sættes op.
Annette Lund, (AL):
Hvis det kun er blad bør vi tage det senere
Carl Jensen, (CJ):
Hvor mange medlemmer drejer det sig om, hvis det kun er 10
er problemet vel ikke så stort
LHG, Det er 11 medlemmer og det skal lige præciseres at
satsen for udenlandske medlemmer er det gebyr, det koster
SPK at modtage kontingent fra udenlandske medlemmer og er
et tillæg til den oprindelige kontingentsats.
Thomas Giesmann, (TG):
Det er måske fordi det ikke er formuleret korrekt, hvis
formuleringen er anderledes var det måske nemmere at forstå.
MJ:
Vi stemmer om kontingentsats og sats for intern kørsel.
Sats for intern kørsel fortsætter uændret.
32 for – 0 imod, 0 blanke.

7. Behandling af forslag fra
bestyrelse og/eller indkomne
forslag fra klubbens medlemmer

Forslag 1 fremsat af Connie Kisselhegn
For: 0 stemmer
Imod: 15 stemmer
Blank: 17 stemmer
Forslaget er forkastet.
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Carsten Sørensen, (CS):
Det indeholder flere ting, var det ikke noget bestyrelen kunne
ransage til næste GF,
SSH:
Det er første linje der skal stemmes om, er at SPK finder
økonomi til at dække racernes udgifter til racehjemmesider.
CS:
Hvis der skal være økonomi til det, skal der være spor ind til en
fælles platform, det duer jo ikke at der findes økonomi med 10
forskellige racer.
SL:
Den gang den gamle hjemmeside eksisterede, havde hver race
et subdomæne, men da der blev skiftet blev det så ikke muligt.
SSH
For at vende tilbage til sidste år, skulle bestyrelsen også vende
tilbage, det der blev sagt sidste år var, at man opfordrede til at
racerne brugte gratis hjemmeside, og så ville man holde de
gamle sider åbne året ud, så vidt jeg ved er de stadig åbne. Jeg
har forsøgt at bruge gratis udbyder og det finder jeg ikke er
tilfredsstillende pga gratis reklamer, der er andre
uhensigtsmæssigheder, de gratis hjemmesider er begrænset af
antal sider, reklamer, med mere.
Jeg forstår faktisk ikke hvorfor man har valgt at skifte udbyder,
på det gamle subdomæner havde man muligheden for hver race
at have sin egen indgang. Hvorfor stiller man ikke krav til en
ny udbyder.
AP:
Da vi skiftede hjemmeside udbyder var det for at kunne køre
hjemmesiden på den platform som er moderne, samtidig skulle
det også være et webhotel som vores nye webmaster kunne
arbejdede i, så kom udfordringen omkring sub-domænerne,
man kan godt lave det, men hvis man har redigeringsret, bliver
det på hele siden, også den overordnede, vi har haft det op at
vende på sidste GF, vi havde det op på RR-møde hvor det blev
drøftet. Det der blev besluttet da vi ikke kunne lave de
undersider, frafaldt kravet omkring hvad der måtte være.
På nuværende hjemmeside er der mulighed for at have en
beskrivelse, man kan linke derfra til egen hjemmeside,
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omkostningen derved mener vi ikke ligger ude hos racerne, så
der er gratis sider, der er stadig racehjemmesider på surftown.
Mangler man adgang kan man selvfølgelig få løst.
Prisen påføres ikke racerne, man har stadig mulighed for at
bruge de gamle og opdatere dem.
Såfremt der skal køres en samlet design, vil det koste mellem
50-100.000 er det en klækkelig del af vores egenkapital der vil
skulle bruges, hvilket bestyrelsen ikke har fundet forsvarligt.
Lykke Sørensen, (LS):
Hvis vi stadig har vores hjemmeside, og man kan linke er det
vel godt nok.

SSH:
Du kan ikke linke til racehjemmesiden, hvis selve racesiden
ligger på hovedsiden.
Det er ikke en ny teknik, det er ikke et problem, og hvis de
gamle race-hjemmesider stadig fungerer så er det vel ikke et
problem
FJ:
Jeg har det på samme måde som dirigenten, der er mange
måder at gøre det på, måske bør RR sammen med webmaster
samarbejde om de gamle sider.
AP:
Det har vi diskuteret og haft dialog på RR-møde, der er måske
nogen, der ikke har de ønsker og andre racer har måske et
større behov.
FJ:
Det er måske et bedre at man kunne have en dialog
AP:
Det skal lige tilføjes at vi ikke har kompetencerne til at
fortsætte den gamle platform
Anne-Mette Christiansen, (AC):
Selvom det er dækket ind via første sætning, skal der være et
nyt forslag.
MJ:
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Forslaget er at SPK skal finde økonomi til racehjemmesider.
SSH
Der kan stilles et ændringsforslag.
MJ:
Ja, først stemmer vi om det oprindelige og dernæst stemmer
man om ændringsforslag.
MJ:
GF bliver suspenderet imens ændringsforslag bliver udformet.
Ændringsforslag til forslag 1:
SPK betaler fortsat webhotel til racehjemmesider som
fællesløsning i SPK regi.

FK:
Ændringsforslaget er sådan som det er i øjeblikket, hvorfor
skal vi stemme om det.
AC:
Fordi det vi godt vil dække, er det vi gør nu.
FK:
Det er rigtigt nok, men så vil jeg foreslå at der kommer en
udtalelse fra bestyrelsen, og så stemmer vi ikke om det.
AC:
Skal man ikke stemme om det oprindelige forslag
FK:
Men så vil jeg foreslå at vi undlader at stemme om forslaget fra
Connie, og får en udtalelse fra bestyrelsen.
TG:
Hvis ændringsforslaget bliver sat til afstemning så forpligter
bestyrelsen at gøre det fremadrettet og kan ikke ændre det om
en måned.
LS:
Hvad med nye sider, racehjemmesider.
LHG
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De skal oprettes. det må bestyrelsen finde ud af.
Kiki Giesmann, (KG):
Ligger der nu på nuværende tidspunkt for alle racer, eller har
alle racer en hjemmeside
Diana Boxholm (DB):
Hvis der mangler en side skal den oprettes, muligheden
foreligger.
CS:
Er der nogen økonomiske konsekvenser hvis det er 38 racer og
ikke kun dem der er nu
DB:
Nej, det er det samme

MJ:
Jeg synes vi stemmer om oprindelig forslag dernæst om
ændringsforslag.
For: 25 stemmer
Imod: 0 stemmer
Blanke: 7 stemmer
Ændringsforslaget er vedtaget.

8. Bekendtgørelse af diverse valg

Anne-Mette Christiansen, Valgt
Allan Pedersen, Valgt
Maria Szymanski, Valgt
1. Suppleant: Thomas - 20 stemmer
2. Suppleant: Susanne – 12 stemmer
0 blank stemmer
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9. Valg af 2 revisorer og 1
revisorsuppleant

Heidi Green og Lene Olsen valgt for 1 år
Suppleant: Susanne Møller

10. Eventuelt
-

Mentalbeskrivelse

AC:
Det er allerede nævnt i beretningen at vi fra 2017 vil nedsætte
et mentalbeskrivelsesudvalg, således at mentalbeskrivelse
ligger under SPK regi og ikke i race regi.
SC:
I efteråret gik det rigtig god, der var fuld tilmelding.
I foråret 16 gik det knap så godt, hvorfor det måtte aflyses pga
manglende tilmelding.
Ud af klubbens racer er der kun 6 racer, som har en
ønskeprofil, og dermed ikke kan deltage i mentalbeskrivelse i
henhold til DKKs regler.
Jeg vil derfor anbefale at udvalget udarbejder ønskeprofiler på
alle racerne og har racerne noget de gerne vil have med, så skal
de byde ind.
SL:
Det er sådan set racerepræsentanter, der skal udarbejde det og
det er RR, der skal møde op i Solrød og forsvare den.
SC:
Det er ikke korrekt at det er racen, så er det udvalget der
overtager dette.
SSH:
Det kræver et indgående kendskab til racen at udarbejde en
ønskeprofil og derfor er det yderst vigtigt at det er racen selv,
der udarbejder, vi har forsøgt for Finsk Hyrdehund og vi har
kontaktet Norge og Sverige for at høre hvad de har gjort.
Den ønskeprofil vi har udarbejdet har DKK ikke ville
godkende, så nu tager vi til Sverige og tester vores hunde.
SC:
Jeg giver dig fuldstændig ret, det er ikke nemt at udarbejde en
ønskeprofil for en race, jeg forventer ikke det bliver gjort her
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og nu, men hvis ikke racen selv vil deltage bør det være
udvalget der udarbejder det.
Mentalbeskriverudvalget i DKK kan frit ændre i ønskeprofilen,
sådan er reglerne, vi kan så være super godt forberedt i forhold
til det og forsvare de forskellige profiler.
LHG:
Det er for voldsomt for fx Japansk Spids med den mentalbane
der bliver brugt. Det er den samme bane for alle, og den passer
bare ikke ind for vores race som Japansk Spids og nok også for
flere af vores selskabshunderacer.
SC:
Nej, så voldsomt bliver det ikke, duk op og se hvad det er.
AC:
Udvalget skal ikke udvikle det, men racen skal deltage.
AP:
Hvis der nu sidder en RR, som gerne vil gøre noget ved dette,
hvad gør man så.
AC:
Når udvalget er der, så er man selvfølgelig

KG:
Jeg synes det lyder spændende, jeg kunne godt tænke mig at
sidde i udvalget, og jeg synes ikke det er udvalget som skal
lave det.
Men er SPKs bestyrelse orienteret om, at der er racer der været
inde ved DKK, og kunne have støtte op om det.
SSH:
Det ved jeg ikke, det er mange år siden, jeg vil så anbefale
DKK at bruge den bane de bruger i Sverige (PBH) , den er
mere blød, den er god og der er ikke brug for en ønskeprofil.
SC:
Jeg tror der er nogen, der misforstod det jeg sagde, udvalget
skal ikke presse en profil ned over hovedet på racer, men de
skal udarbejde en og ønsker en race, at deltage er det
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selvfølgelig sådan den skal laves.
TG:
Mig bekendt, er det ikke særlig nemt men snarere umuligt at få
ændret en ønskeprofil, så jeg synes man skal være påpasselig
med at have et udvalg der laver disse.
SC:
Det kan godt lade sig gøre.
SSH:
Principielt skal vi jo arbejde for de racer, der er medlem af
klubben og ikke dem der har fravalgt klubben.
CJ:
Bestyrelsen var inde over det dengang, da vi fik lavet for
American Akita, Japansk Akita og Finsk Laphund.
AL:
Når udvalget er kommet, vil jeg foreslå at vi tager det op på
næste generalforsamling omkring hvad udvalget har af
beføjelser.
AC:
Det må vel være bestyrelsen, der ridser linjerne op når udvalget
nedsættes.
AL:
Det jeg bliver bekymret for at man nedsætter et udvalg, uden at
man på en generalforsamling tager beslutning om det.
AC;
Så sker der ikke noget i et år.
HG:
Kan man ikke få det ud på skrift før.
AP:
Ganske kort, der er forskellige udvalg i SPK, og der foreligger
en forretningsorden for de enkelte udvalg.
-

Spidshunden
AL:
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Kan man forestille sig at man sparede pengene til distribution
og lavede et online blad.
AC:
Der er stadig mange som ikke er online

FK:
Man kunne få det i en pdf fil, så den kan hentes
SL:
Man kunne lave det frivilligt.
TG:
Hvis man gør det frivilligt, så kan det være at nogen vil have
differentieret kontingent.
SSH:
Selve produktionen af bladet, det er opsætning og
trykkerimaskiner der koster, om man trykker 200 eller 500 er
det ikke besparelsen, men portoen ind.
HG:
Hvis man giver 55.000 for det, kunne man spare det.
AL:
Man kunne lade være med at trykke det, men lave en lukke
gruppe hvor bladet ligge.
LHG:
Jeg har sendt 110 manuelle opkrævninger ud, så 25% af
klubbens medlemmer har ikke en mail.
Hvorfor være medlem af SPK, hvis det ikke er bladet, man kan
jo sagtens sende en mail rundt.
AL:
Nu talte jeg ikke om en mail men om en facebook gruppe.
Susanne Møller:
Man bør udbrede kendskabet til klubben.
FJ:
Et eller andet sted, mener jeg at man også skal køre det i

Formand:
Allan Pedersen
Gejlager 8, Skodborg
6630 Rødding
Tlf.: 20 30 70 46

Næstformand:
Anne-Mette Christiansen
Skrædderbakkevejen 6
3700 Rønne
Tlf.: 24 23 78 22

Kasserer:
Lisbeth Holm Gundesen
Sorøvej 180
4350 Ugerløse
Tlf.: 25 11 86 91

Sekretær:
Diana Boxholm
Møllebakkevej 10
7200 Grindsted
Tlf.: 20 97 17 32

Bestyrelsesmedlem:
Maria Szymanski
Holmbladsgade 102, 1.
2300 København S
Tlf.: 40 41 13 38

forhold til online at bruge en hjemmeside. Man skal passe på at
man ikke spreder sine medier for meget

-

Juleudstillingen
LS:
Kan der laves en besparelse på maden, da det er dyrt i
julemåneden.
Ringene er for små.
LHG:
Det er sådan at udstillingen står udstillingsudvalget for, mad og
lotteri er bestyrelsen. Personligt er min holdning at jeg godt
ved det er jul hvert år, og vil jeg dette, så lægger jeg penge til
side til det.
I forhold til pladsen på juleudstillingen er det jo heller ikke
optimalt at have deciderede hvalpegårde med, de optager
unødvendigt meget plads.
KG:
Børn på 12 og 14 år, det er dyrt at betale voksenpris for dem,
når de spiser halvandet stykke rugbrød.
SC:
I forhold til prisen, og det er vel forskelligt hvordan ens niveau
ligger, kan man ikke lave en særaftale med hallen omkring en
lavere pris.
MJ.
Der er vist ingen uenighed om at man gerne ville have en
billigere pris, men det er jo en forhandling.
HG:
Det er jo op til den enkelte om man vil bestille julemaden eller
ej.

-

Lotteri
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-

Spor / sporudvalg

AC:
Vi har annonceret at vi gerne vil nedsætte et lotteriudvalg, da
det er en stor opgave når man skal lave det oveni alt det andet,
der er kommet en tilbagemelding, så derfor opfordres til at
nogen melder sig til at lave / udarbejde lotteri.

Michael Krog (MK):
Michael Thomsen og jeg vil gerne fortsætte sporudvalget og vil
gerne have andre med til at starte det op.
TG:
I søndags havde vi en spordag i American Akita regi, vi har en
tilkendegivelse på en som gerne ville være med, vi bakker op
om det.
CS:
Som supplement til de frivillige henvendelser, kunne man
måske finde 4 personer på landsplan, som var en slags arealforvalter, sådan at der var nogen, som var på hjemmebane,
således at disse fandt pladser, kontaktede kommune osv.
Det er et stort arbejde at arrangere og træne. Man kunne
forestille sig at det kommer til at koste noget, men
hovedsageligt på frivilligt arbejde.
AC:
Det er vel sporudvalget, der skal stå for det.
SC:
Det er vel nemt nok at finde nogen der vil træne, men kan være
svært at finde stedet til at træne.
AP:
Vi i bestyrelsen støtter op omkring dette, da vi gerne vil have
den aktivitet i klubben, vi er meget meget indstillet på at få det
op at stå igen.
KG:
Det er også det med at have træningen på plads, og få pladsen
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på plads, så er der jo prøver osv. Grunden til at man ikke vil stå
for det, er at det er svært at få prøverne effektueret og det
kræver erfaring at få prøverne op at stå.
Michael Thomsen (MT):
Vi bruger normalt statsskove.
FK:
Der var et spor reglement og der er fra bestyrelserne side lavet
retningslinjer for sporudvalget, vi har også sporprøve
dommere, det er også mit indtryk at prøverne blev afholdt i
statsskoven.
AP:
Vi har stadigvæk et officielt sporudvalg, der er stadig
retningslinjer for det, nu er det sådan at bestyrelsen udpeger en
formand, og denne sætter derefter sit hold.
Vi bidrager og vi deltager og der er en kontaktperson for
sporudvalget.
SSH:
For nogle år siden lavede vi de konkurrencer sammen med
terrier klubben og i princippet foreligger den aftale stadig.
MK.
Samarbejde er godt, og både MT og jeg har taget prøver i
terrier klubben og bare vi får kontaktpersoner, vil vi gerne gøre
noget, i forhold til prøverne er det ikke så svært og det kræver
ikke så meget.
CS:
I forhold til spor er der mange forskellige typer spor, og det vil
være rart om SPK måske ikke tog dem alle, men synes det er at
skyde over målet at vi skal have prøver osv.
MK:
De prøver vi har, vildspor og -slæb og schweiss, vi har et
reglement, alle hunde kan spores.
-

jubilæum
DB:
Prøverne giver også adgang til årets sporhund og disse prøver
ligger i SPK regi.
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LHG:
Bestyrelsen opfordrer til nedsættelse af jubilæumsudvalg
således at rammer osv bliver samlende for for klubben.
Det er vigtigt at det er for HELE klubben og ikke kun
udstilling, men selvfølgelig skal der være udstilling.
AL:
Kan man forestille sig en jubilæumstitel.
KB:
Det kunne da være en mulighed.

AC:
Udvalget kunne være input fra andre, således så man kan være
afviklende i forhold til selve arrangement.

-

Hvalpepakker

SSH:
Kommer der noget i bladet.
AP:
Ja selvfølgelig og på facebook og på hjemmesiden.

-

Racetilskud
Fra 1. juli bliver der ikke længere sendt hvalpepakker ud i den
form, det er hidtil men vil blive udsendt elektronisk.

Sidste år lavede vi et arrangement, hvor vi spurgte klubben, om
et tilskud, men fik at vide vi skulle have en forskellig betaling
om man var medlem eller ej.
Vi havde en mentalbeskriver på, som kostede kr. 1250 i
transport.
Vi synes når det er til et træf, så forsøger vi at tiltrække nye
medlemmer til racen. Og mener vi skræmmer dem væk.
SC:
Det lyder meget dyrt i kørepenge, der ligger en liste på DKK’s
liste,
LHG:
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Der kan ikke gives tilskud til folk som ikke er medlemmer, det
er besluttet tidligere.
SSH:
Kunne man bløde op for den forskellige betaling for
medlemmer / ikke medlemmer, en opfordring til at
administrere anderledes.
AP:
Vi er en klub, der mister medlemmer hvert år, der skal være en
motivationsfaktor for at være medlem og der skal være forskel
om man er medlem eller ej.

-

SSH:
Man kan også ”vinde” medlemmer på det,

Referater

AP:
Man kan jo afholde arrangement uden at søge tilskud.
CJ:
Jeg fik svar men er ikke enig.

KG:
Referater på hjemmesiden er væk, kommer de tilbage.
DB:
Det er en fejl at de er blevet slettet, de kommer selvfølgelig på
igen.

-

Hundeefterladenskaber

FJ:
Hundeefterladenskaber, SAML OP både i SPK, men generelt

SL:
Vi fik ros i Nørager.
AP:
Det er uhyre vigtigt at vi påpeger det hvis vi ser det, alt hvad vi
kan gøre for at få et godt ry.
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-

Udstillingerne

AC:
Sørg for at rydde op efter jer, cigaretskodder osv.
KB:
Mange af dem, der sidder her, er nok ikke problemet, men se
jer omkring.

-

Afslutning

AP:
Tusind tak for deltagelse og for fremmøde, stor ros, vi kan ikke
få dialog nok og det skal være sådan at der er plads til
meninger og holdninger, det har vi ret og pligt til.
EN STOR TAK til de andre frivillige, uden jer kan klubben
ikke eksistere.

Allan Pedersen takkede dirigenten.
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