Generalforsamling den 18. april 2004 i Vejle
Der blev udleveret 47 stemmesedler
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Årsberetning til godkendelse
4. Revideret regnskab til godkendelse
5. Forlæggelse af budget, fastsættelse af kontigentstørrelse
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/ eller indkommende forslag fra klubbens
medlemmer
7. Bekendtgørelse af resultat af valg til bestyrelsen og af suppleanter
8. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Ad 1
Freddie Klindrup valgt
Ad 1a
referent Bitten von Aspern
Ad 2
Anita Martins, Georg Carlsen og Frank Fruhendorf valgt
Ad 3
Adresseændring skal sendes til Birte Jensen. SPK får ikke automatisk besked fra P og T
Årsberetning blev enstemmigt godkendt
Ad 4
Ann Adrian konstaterede at Kassebeholdningen er tilstedeværende d. d
Else Palmqvist gennemgik regnskabet og underskuddet fra år 2002 er vent til et overskud år
2003
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 5
Budget 2005 blev gennemgået.
Kontingentet er uændret for år 2005
Ad 6
Forslag 1. Ændring til lovenes §8 stk. 3.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter må skriftlig tilsendes formand eller sekretær
senest 6 uger før generalforsamlingen
Forslaget enstemmigt godkendt, skal sendes til urafstemning.
Forslag 2. Ændring til lovenes §6 stk. 3.
På den ordinære generalforsamling fastsættes kontigentstørrelsen, tillæg for udlandske
medlemmer og sats for klubbens interne kørsel
Forslaget enstemmigt godkendt, skal sendes til urafstemning.
Forslag 3. Ændring til lovenes §13 stk. 5.
Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontigentstørrelse samt satser for udlandske
medlemmer og intern kørsel
Forslaget enstemmigt godkendt, skal sendes til urafstemning.
Forslag 4
Forslaget blev delt i 4a og 4 b
Forslag 4 a

For kalenderåret 2004 forslås2 sats for klubbens interne kørsel” sat til statens lave takst for
kørsel i egen bil
Forslaget enstemmigt godkendt
Forslag 4b.
For kontigentåret 2005 forslås tillæg for udlandske medlemmer sat til kr.50
Forslaget blev debatteret med udlandske beløb, da der er flere måder at betale på.
Forslaget enstemmigt godkendt
Forslag 5
At alle GJD inden parring skal være HD fotograferet og have resultat A eller B, ellers må den
ikke anvendes i avl
Forslaget sendes til urafstemning iblandt medlemmer der er registreret for GJD
Forslag 6
Akita skal inden parring være fotograferet og fri (A eller B) for HD ellers må de ikke
anvendes i avl
Forslaget sendes til urafstemning blandt medlemmer der er registreret for Akita
Forslag 7
Ændringsforslag
Ad 1 Denne Restriktion træder i kraft 1-1-2005
Ændres til: denne restriktion træder i kraft snarest mulig DV.S. den dato DKK kan godkende
restriktionen
Ad 2 Dette gælder for alle hunde der er registreret efter 1-1-2005
Ændres til Dette gælder for alle hunde, der er registreret efter den dato DKK kan godkende
restriktionen, JFR. Dato i afsnit 1
Ændringsforslagene sendes til urafstemning blandt medlemmer der er registreret for Karelsk
Bjørnehund
Forslag 8 Sporprøve ændres til Markprøve( slæb)
Forslaget blev debatteret. Forslag om urafstemning for 5 stemmer imod 27
Forslaget falder.
Vildtsporforslaget bortfalder
Ad 7
Valg til bestyrelsen
Der var afgivet 176 stemmesedler heraf 3 blanke
Bitten von Aspern 63 stemmer Valgt
Ingelise Boje 54 stemmer 2 suppleant
Carl Jensen 97 stemmer Valgt
Kirsten Jensen 46 stemmer
Tina Olsen 57 Stemmer 1 suppleant
Else Palmquist 79 stemmer Valgt
Valg til træk udvalget
Der var afgivet 30 stemmesedler
Kirsten Andersen 21 stemmer Valgt
Jakob Bøgemose 15 stemmer
Henrik Hansen 22 stemmer Valgt

Christian Lemkuhl 19 stemmer Valgt
Ad 8
Valg til revisor
Ann Adrian og Mathias Larsen
Revisorsuppleant Kirsten Jensen
Ad 9 Eventuelt.
Spørgsmål om Racerepræsentant for karelsk Bjørnehund John Sørensen er repræsentant.
Udstillinger der skal give overskud giver pt. underskud
Dommer listen for 2005 på plads.
SPK vil fortrinsvis forsøge at bruge danske dommer i 2006
Dirigenten takkede for god ro og orden
Dirigent
Freddie Klindrup

Referent
Bitten von Aspern

