
Referat fra Spidshundeklubbens generalforsamling 
 

Fredericia 18. april 2010  
 

1. Valg af dirigent 
  

Bestyrelsen foreslår Wilfred Olsen (WO). WO er valgt. Han tager over og takker for 
valget.  
Som referent foreslår bestyrelsen Pernille Strikert (PS). PS er valgt. 
Antal stemmeberettigede til stede: 27 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet iht. SPK's love. 
WO påpeger, at hvis klubben i fremtiden alligevel skal have en revidering af klubbens 
love – kunne der tages højde for de forskellige valg, ved evt. at indarbejdes i klubbens 
love, § 13, evt. med en ændring af stk. 5 til: 
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende 

punkter…………..) 

 
Det konstateres, at generalforsamlingen er lovlig. 
 
 

2. Valg af stemmetællere 
  

Bestyrelsen foreslår Jytte Nysom (JN) og Lene Wohlfahrt (LW). Begge er valgt. 
 
 

3. Årsberetning til godkendelse 
  

Årsberetningen har været udsendt og gennemgås ikke, men der kan stilles spørgsmål. 
 
Grethe Christensen (GRC): I hvor lang tid omkring WDS skal der kræves forhøjet 
udstillingsgebyr?  
WO: Der skal opkræves forhøjet gebyr fra 1½ måned før til 14 dage efter WDS. 
Freddie Klindrup (FK): Vi holder ikke udstilling, da det er umuligt at få kvalificeret 
ringpersonale. 
  
Susanne Stig Hansen (SSH): Skulle der ikke være 5 SPK-udstillinger i år? Der står kun 
4 på kalenderen.  
FK: Vi har haft én i Strøby, som ikke længere står på kalenderen. 
 
FK: Der afholdes et nyt møde med racerepræsentanterne i stedet for det aflyste den 6. 
juni 2010. Der er udsendt materiale herom til racerepræsentanterne. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 

4. Revideret regnskab til godkendelse 



  
Else Palmquist (EP): Regnskabet har fået en ny opsætning. Spidshunden er den største 
udgiftspost, men vi har opnået store besparelser med bladets nye format. 
 
Jesper ??: Der er en stor stigning i "Anden gæld". Hvad skyldes det?  
Bestyrelsen: Vi modtog en arv, som ikke tilfaldt os. Beløbet er betalt tilbage i 2010, 
men stod på kontoen pr. 31/12-2009.  
WO: Dette kunne eventuelt have været forklaret i en note. 
 
Lisbeth Gundesen (LG): Der er to saldi i Note 2. Er det en fejl?  
Bestyrelsen: Ja, de sidste 3 linjer er blevet kopieret ved en fejl. De skal ikke være der. 
Den korrekte saldo er 20.232,04. 
 
LG: Der er sket en stigning i anlægsaktiverne. Hvad er det?  
Bestyrelsen: Det er køb af inventar til 2.000 kr., som er aktiveret i stedet for at være 
udgiftsført.  
LG: Skulle der så ikke have været afskrevet på det?  
Bestyrelsen: Der er afskrevet på dem, muligvis under "Øvrige udgifter".  
LG: Burde der ikke være en note?  
Bestyrelsen: Jo det kunne der godt. 
 
Afstemning: Imod: 7 For: 18 Undlader at stemme: 2 
Regnskabet er godkendt med overvejende majoritet. 
 
 

5. Forelæggelse af budget for 2011 samt fastlæggelse af kontingentstørrelse og takster 
  

Ingen kommentarer til budgettet. 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats. 
 
EP: Der er i budgettet taget højde for det lavere medlemstal samt nedskæringer på 
bladet. 
 
GRC: Gælder satsen for udenlandske medlemmer kontingent eller udstillingsgebyr?  
FK: Det er på kontingentet. Der er øgede udgifter forbundet med udenlandske 
medlemmer, bl.a. til udsendelse af bladet. 
 
Sarah Brandes (SB): Hvor mange medlemmer regner man med?  
Georg Carlsen (GEC): ca. 370. 
 
GRC: Hvor mange udenlandske medlemmer har vi?  
GEC: Pt. ca. 15. 
 
JN: Jeg betaler kontingent for medlemmer i udlandet, så de sparer bankomkostninger. 
De betaler ikke de ekstra 50 kr., så pengene går vel ikke til bladet?  
EP: De 50 kr. skal betales, når betaling foretages i udlandet og dækker bankgebyrer 
men giver også et tilskud til udsendelse af bladet. 



 
 

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

Der er indkommet 2 forslag vedrørende norsk buhund. Begge forslag omhandler 
avlsrestriktioner. 
 
Forslag 1: HD-fotografering – registering af officiel status 
 
Ingen yderligere kommentarer fra forslagsstillerne. 
 
Kirsten Frantzen (KF): Jeg er enig med forslagsstillerne, men undrer mig over, at en af 
forslagsstillerne har parret en hund med HD.  
WO: Det er ikke relevant for forslaget.  
Susanne Langhoff (SL): Der var tale om en hund med C-hofter. Forslaget indeholder 
ikke krav om, at hundene skal være HD-fri, men at status skal være kendt. 
 
JN: Hvad med udenlandske parringer?  
LW: Man skal dokumentere den udenlandske hunds HD-status over for DKK. 
 
KF: Racen har endnu ingen restriktioner i Norge og Sverige. Vi har en lille genpool. Vi 
skal selvfølgelig avle på sunde hunde, men racen betragtes som udrydningstruet.  
WO: At HD-status skal være kendt er ikke en restriktion. 
 
Bestyrelsen indstiller til, at forslaget sendes til urafstemning blandt racens medlemmer. 
 
Afstemning:  For: 25 Imod: 0 Undlader at stemme: 2 
 
 
Forslag 2: Øjenlysning 
 
Samme forslagsstillere som forslag 1. Forslaget kræver, at øjenlysningsresultat skal 
være kendt før parring. 
 
Kommentar fra forslagsstiller SL: I Norge er man i gang med et stort projekt 
vedrørende cataract. Man forsøger at finde generne for de to typer cataract, der 
forekommer hos norsk buhund. Cataract er den værste sygdom for racen.  
KF: Der er tale om DNA-test, ikke øjenlysning.  
 
KF afleverer et ændringsforslag på tryk.  
SL: Jeg kan ikke tage stilling til ændringsforslaget uden de andre forslagsstillere.  
SSH: Må man parre hunde med forskellige typer cataract? 
 
WO suspenderer generalforsamlingen og holder et lille møde med Kirsten Frantzen, 
Susanne Langhoff og Freddie Klindrup for at afklare forslagenes indhold. Mødet 
resulterer i et nyt ændringsforslag baseret på Kirsten Frantzens: 
 
"Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre er undersøgt af et 



medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel og fundet fri for Cataract af de 

arvelige typer (Post Pol samt Cortikal type 1). 

Hunde med Nucleus Cataract (i daglig tale kaldet buhundecataract) samt hunde med 

Cortical Cataract type 2 må kun anvendes i avl, såfremt den anden part er helt fri for 

Cataract. 

Første undersøgelse skal være foretaget før første parring, dog tidligst når hunden er 

12 måneder gammel. En øjenattest må ikke være mere end 12 måneder gammel på 

parringstidspunktet. 

 

Begrundelse for ændringsforslaget: 

I det fremsatte forslag ses ikke at være medtaget Cortical Cataract type 2 – trods det, at 

der – i Norge – igennem årene ikke er skelnet mellem Cortical Cataract type 1 og type 

2." 
 
Der er i forsamlingen stort flertal for dette ændringsforslag, og det oprindelige forslag 
bortfalder. 
 
Der stemmes om, hvorvidt ændringsforslaget skal til urafstemning i racen: 
 For: 26 Imod: 0 Undlader at stemme: 1 
 
 

7. Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse, suppleanter og sporudvalgsmedlemmer 
  

Valg til bestyrelse 
 
Da der i alt skal vælges 5 kandidater, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 
bestyrelsessuppleanter. 
I det udsendte hæfte er der kun forslag til de tre kandidater – og de 3 kandidater 
indtræder i bestyrelsen uden afstemning. 
Hermed betragtes Georg Carlsen & Freddie Klindrup som genvalgt samt Linda 
Arleth som nyvalgt. 
 
Da der ikke var nok kandidater til, at der også kunne vælges suppleanter, skal disse 
vælges på generalforsamlingen. Følgende kandidater foreslås: 
 
Sarah Brandes 
Lisbeth Gundesen 
Nete Helt-Hansen 
 
Den skriftlige afstemning giver følgende stemmetal: 
Sarah: 15 Lisbeth: 22 Nete: 15 
 
1. suppleant bliver Lisbeth Gundesen 
2. suppleant (v/lodtrækning, i henhold til klubbens love) bliver Nete Helt-Hansen 
 
 
Valg til sporudvalg 
 



Følgende sporudvalgsmedlemmer og kandidater er på valg: 
 
Anne Grethe Rasmussen – genvalgt 
Tina Lykke Sørensen – valgt 
 
FK redegør for de nye retningslinjer for valg til sporudvalget, som blev indført i 2008: 
Tidligere havde vi en kandidat fra hhv. øst/vest samt racerepræsentanter for visse racer. 
Det gav en rodet sammensætning, fordi en racerepræsentant udpegede en person med 
en anden race til sin racepost og selv stillede op på en valgt post. Derudover er der i dag 
meget få medlemmer med de oprindelige sporracer. Derfor besluttede bestyrelsen at 
ændre udvalgets sammensætning. Nu vælges alle medlemmer blandt de sporrelaterede 
racer. Hvert andet år vælges henholdsvis 2 og 3 medlemmer til udvalget. Øst/vest-
opdelingen er ikke relevant nu, hvor vi nemt og hurtigt kan køre over Storebælt. 
 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
  

Birte Jensen og Lene Wohlfahrt genvælges. 
 
 

9. Eventuelt 
  

Vibeke Bødtger (VB): Hvor mange medlemmer har vi? I bladet står 414, men jeg har 
hørt, vi er 370. Er nogle af dem ikke-betalende?  
FK: Kun DKK's formand og direktør samt vores æresmedlem er kontingentfri 
medlemmer.  
GEC: Medlemstallet pr. i dag er 418. 
 
GRC: Når der tilrettelægges udstillinger bør der tages højde for lige/ulige uger. Mange 
mennesker har weekendvagter hver 2. uge. I 2010 ligger alle udstillingerne i lige uger. 
FK: I 2011 bliver det 50/50. Vi har ikke været opmærksomme på problemet. 
Udstillingerne i 2011 og 2012 ligger fast og kan ikke laves om. Der er mange ting at 
tage hensyn til: DKK-udstillinger, nationale udstillinger, mm., men vi vil prøve at tage 
hensyn til det. 
 
Hans Røntved (HR): Kan det passe, at der kun er 6 udstillinger i 2011?  
FK: Fuglebjerg er en dobbeltudstilling, men ja, det er rigtigt. I 2012 er der 7 
udstillinger. Vi har skåret lidt ned på antallet, fordi der er færre medlemmer. 
Økonomien skal hænge sammen. 
 
LW: Jeg er lidt ked af, at der er begyndt at komme "gæstehunde" på udstillingerne. Det 
giver rod i de afsluttende konkurrencer. Jeg synes vores egne racer skal have hæderen. 
De andre racer skal ikke deltage i vores afsluttende konkurrencer.   
FK: Vi er nødt til at se på økonomien. Vi vil gerne have interessante dommere, og så 
skal vi være mere end 120 hunde. Jeg forstår godt, at udstillerne synes, at små 
udstillinger er hyggelige, men det er udstillingerne, der genererer pengene til klubben. 
Guldhundepointene påvirkes ikke, da SPK's konkurrencer køres separat. Der skal 
placeres 4 SPK-hunde. Hvis en "gæstehund" placeres, skal der placeres 5 hunde. 
Dorthe ??: Jeg synes ikke, det gør en forskel, at vi har "gæstehunde" fra andre racer.  



GEC: Det vil kun blive gruppe 5-hunde, der bliver inviteret. 
 
Kim Bay Nielsen (KBN): Bestyrelsen beklager medlemsnedgangen og vil forsøge at 
gøre en indsats for at tiltrække nye medlemmer. På de næste to udstillinger vil der blive 
træning for børn og unge, og vi håber på opbakning til flere nye tiltag. 
 
SSH: Det er positivt med nye tiltag, men vi skal se på andet end lige udstillinger. 
Mange ejere af vores racer har andre interesser. Nu får vi et hyrdehundeudvalg, og der 
er spor for sporhundene, men der mangler noget for alle racerne. Der skal også gerne 
skrives flere indlæg i bladet. I Norge har man "mor-og-barn"-udstillinger, hvor man kan 
stille en tæve og et afkom, dvs. en form for mini-avlsklasse. 
 
KBN: Det er gode forslag. Nu starter vi et hyrdehundeudvalg. Bestyrelsen kan ikke stå 
for alle aktiviteter selv. Medlemmerne skal være aktive. 
 
PS: Spor er ikke kun for visse hunde. Alle racer kan gå spor, og hvis man vil i gang, er 
man velkommen til at kontakte sporudvalget.  
SL: Mine hunde kan godt gå spor, men jeg gider ikke, når jeg ikke kan få titlen.  
PS: Det er ikke givet, at det skal være sådan. I dag er andre racer end de nordiske 
jagende spidser iht. FCI-opdelingen med, fx min egen race (shiba, red.), og i øjeblikket 
behandles en ansøgning fra finsk hyrdehund. 
 
LG: I japansk spids er vi begyndt at holde arrangementer om andet end udstilling. Kan 
man ikke kræve, at man skal være medlem af DKK for at deltage på udstillinger?  
WO: DKK selv stiller ikke krav om medlemskab for at deltage på deres udstillinger. 
 
Majken ??: I andre lande er der "veteranhandler"-konkurrencer.  
Nete Helt Hansen (NHH): Jeg tror ikke på veterankonkurrencer. De "gamle" udstillere 
fortsætter alligevel, så længe de kan.  
KBN: De unge føler, der er et tomrum efter juniorhandling – der er kun eksteriør, og 
det er ikke det samme. Der arbejdes på handling-konkurrencer for 18-25-årige i DKK. 
LW: Jeg synes, seniorkonkurrencer er en god ide. Det har man i andre klubber og andre 
lande.  
SB: I udlandet findes der seniorhandling for tidligere juniorhandlere. Det er en 
handlingkonkurrence for folk over 18 år. 
 
SSH: Vi har arrangementer for vores egne racer, men mangler samlende aktiviteter for 
hele klubben. Jeg vil gerne deltage i et aktivitetsudvalg. Jeg var med til at stille forslag 
om hyrdehundeudvalg, men man har valgt at indsætte racerepræsentanterne.  
KBN: Det er ikke racerepræsentanterne, men repræsentanter for racerne, der udpeges til 
udvalget. Det er ikke det samme. 
 
FK: SPK er en "opsamlingsklub" for gruppe 5-racer uden egen specialklub. De store 
racer flytter nogle gange hjemmefra. Nogle af de store klubber har regionsbestyrelser, 
men det drejer sig som regel om klubber med kun én race. 
 
Dorthe ??: Vi har nu fået en racerepræsentant (finsk hyrdehund, red.), vi to gange har 
sagt nej til. Vi ville gerne have haft chancen for at vælge en anden.  



GEC: Vicki blev slettet som medlem den 28/2. Katja blev suppleant ved seneste valg, 
og er derfor trådt ind. Hun er udpeget iht. proceduren.  
FK: Når en racerepræsentant går af, skal suppleanten ind. Suppleanten er fundet ved 
valg, og det kan hverken medlemmer eller bestyrelse gøre noget ved.  
SB: Tillidsvalgte burde have en rykker. Betalinger kan gå galt.  
Dorthe ??: Kan man ikke vælge suppleanten i forbindelse med, at denne skal indtræde? 
WO: Det ville være i strid med demokratiets love, da suppleanten er valgt ved 
foregående valg af racerepræsentant. 
 
FK: Lene Wohlfahrts forslag vedrørende en gratis udstilling for nye hvalpe er blevet 
behandlet af bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingen, og vi er blevet enige om 
at prøve dette. Tilbuddet vil dog kun gælde for hvalpekøbere, der er meldt ind af 
opdrætteren.  
Susanne Christiansen (SC): Gælder det også nye importer?  
FK: Nej, kun hvalpekøbere. Det kan vi styre ved at give en nyindmeldt hvalpekøber en 
"billet" til en udstilling.  
 
JN: Kan vi indmelde hvalpekøbere med importer ind til lavere kontingent?  
FK: Det ville kræve en lovændring, men I har jo en lundehundefond, der måske kan 
bidrage.  
EP: De kan evt. melde sig ind den 1/7. Fra den dato er der halvt kontingent for alle nye 
medlemmer. 
 
EP takker medlemmer og bestyrelse for sin tid i bestyrelsen. 
 
WO afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 
 
FK takker WO for indsatsen og EP for hendes tid og indsats i bestyrelsen. 
 
. 

 
 
 
 
 
 


