Referat generalforsamling 2009
1) Valg af dirigent: bestyrelsen foreslog Bjarne Wohlfahrt. Bjarne blev valgt. Bjarne takkede
for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og levede op til
reglerne for geografisk placering. Der var ingen indvendinger til generalforsamlingens
lovlighed. Der var 41 stemmeberettigede til stede.
2) Valg af stemmetællere: Nete helt Hansen og Gitte Ulvsbjerg meldte sig som stemmetællere.
3) Årsberetning til godkendelse: Freddie Klindrup tilknyttede en kommentar til årsberetningen
angående en to-årig dyrepasser uddannelse som man skulle have for at kunne arbejde med
hunde. Det har DKK fået ændret så man blot skal have været på opdrætteruddannelse hos
DKK for at kunne arbejde med hunde. Der var ingen kommentarer til bestyrelsens
beretning. Den blev godkendt med overvældende flertal.
4) Revideret regnskab: overligger fra sidste år hvor regnskabet blev forkastet. Else Palmqvist
startede med at præsentere regnskabet for 2007. Hun og Georg og Kirsten Carlsen har
sammen gennemgået alle bilag fra 2007 og lavet regnskabet. Resultatet er blevet et andet
end det der blev forelagt på generalforsamlingen i 2008, da der er nye ting, der nu er
bogført. Grethe Christensen spurgte til regningen for advokaten og Else opklarede dette.
Regnskabet for 2007 blev sendt til afstemning og blev godkendt med overvældende flertal.
Regnskabet for 2008, Else kommenterede til revisorens bemærkning, der er taget til
efterretning og vil blive efterlevet fra 2009. Else kom ind på sporudvalgets regnskab, der nu
også er på plads. Der har været en sporprøve/træf udover dem der står i bladet, derfor har
tallene været uforståelige for nogen. Grethe Christensen spurgte til Dunkers vandrepokal om
den var med i det aktiv der stod til 2000 og noget kr. Dunkers mindepokal er forsvundet for
et par år siden. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Der er dermed meddelt bestyrelsen
ansvarsfrihed for begge regnskab.
5) Forelæggelse af budget samt kontingent: Lene Wohlfahrt spurgte, hvorfor Spishunden var
budgetteret til 150.000 når der kun var brugt 97.000 sidste år. Else svarede at det er grundet
portostigning. Bestyrelsen foreslog uændret kontingentstørrelse, 320 kr. som basis
kontingent. Der blev stemt, og det blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen foreslog uændret
sats på 50 kr for udenlandske medlemmer. Dette blev også enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen
foreslog statens lave takst for kørsel. Dette blev enstemmigt vedtaget.
6) Behandling af indkomne forslag:
Forslag 1: deles i 2 forslag. Freddie Klindrup begrundede forslaget med, at bestyrelsen skal
have bemyndigelse til at kunne foretage ændringer i udstillingsreglementet i fald
udstillingsregler igen laves om. Lene Wohlfahrt følte sig ikke tryg ved at give ”magten” til en
bestyrelse for at lave om i regler. Ingrid Klindrup kommenterede at det kun var i forhold til
ændringer i DKKs reglement. 30 stemte for forslaget. Dette betyder også at forslaget 1B falder.
Forslag 2: Basenji. Ingrid Klindrup kommenterede, at der skal en omformulering til
omhandlende, at det kun skal være godkendte DKK dyrlæger, der må teste. Freddie Klindrup

mente, at dette automatisk ville komme på hos DKK, når det blev behandlet hos DKKs
sundhedsudvalg. Pernille Strikert spurgte om forslaget ikke skal deles i to, så man har mulighed
for at stemme ja til det ene og nej til det andet. Dette blev bifaldet af generalforsamlingen.
Bjarne Wohlfahrt spurgte, hvorvidt generalforsamlingen skulle beslutte eller om det skulle til
urafstemning blandt racens medlemmer. Nete Helt Hansen mente, at forslag der kun vedrører en
enkelt race skal til urafstemning. Bjarne Wohlfaht konkluderede i henhold til lovene at dette
ikke er tilfældet. Der blev stemt for hvorvidt stykke 2.1. skulle sendes til urafstemning blandt
racens medlemmer. Dette blev enstemmigt vedtaget. Det andet forslag blev ligeledes sendt til
urafstemning.
Forslag 3: Jytte Nysom begrundede sit forslag med at små hunde lever længere og derfor godt
ifølge hende kan få et sidste kuld som 8-9 årige. Ingrid Klindrup kommenterede, at måske kan
den, men hvorfor skal den have hvalpe som 8-årig. Finder det ikke alene uetisk, men
uanstændigt. Jytte kommenterede, at de fleste små hunderacer også får små kuld. Sarah Brandes
forklarede reglerne, at det er muligt at få et kuld i forhold til DKK, så længe man ikke har drevet
matador avl på tæven tidligere. Lis Christensen kommenterede at hun havde fået et brev fra
DKK da hendes 7-årige tæve havde fået et kuld hvalpe. Else Palmqvist spurgte Lis hvor mange
kuld denne havde fået. Det var tævens 5. kuld og det var derfor der kom et brev fra DKK, ikke
kun på grund af alderen. Else Palmquist opfordrede til, at man stemmer nej til Jyttes forslag, da
det vedrører mange racer. Ingrid Klindrup sagde, hun kunne gå ind for den pasus der
omhandlede, at en tæve ikke må parres efter det fyldte 6. år, hvis de ikke havde haft hvalpe før.
Sarah Brandes kommenterede, at hun synes det 6. år er sent for første parring. Hvis dette skulle
indføres skulle det være inden det 5. år. Debatten fortsatte omkring norsk lundehund. Forslaget
blev sendt til afstemning og faldt med 32 stemmer imod.
Forslag 4: Lene Wohlfahrt spurgte, om dette ikke var til urafstemning sidste år og om det var
faldet. Freddie Klindrup forklarede, at det sidste år var stillet af personer, der på daværende
tidspunkt ikke var medlem af klubben, og at det derfor ikke var blevet sendt til afstemning. Nete
Helt Hansen forklarede om en situation med en keeshond, hvor den ikke kunne fotograferes i
Tyskland. DKK havde i den sag oplyst Nete, at billederne kunne tages i racens hjemland med en
tro og love erklæring og billederne kunne derefter bedømmes i DKK. Forslaget blev sendt til
afstemning om, hvorvidt det skulle til urafstemning blandt racens medlemmer og dette blev
vedtaget.
7) Bekendtgørelse af valg til bestyrelse mm: racerep. Finsk hyrdehund 12 stemmer indgået, 5
til Katja Jerichau og 7 til Vicki Graversen. Vicki er valgt. Sporudvalg. Der skulle vælges 3.
53 stemmesedler var indgået, en blank. Morten 8, Asger 22, Anni 29, Flemming13, Lilli 16,
Pernille 28. Valgt er Anni, Asger og Pernille. Bestyrelse, 117 stemmer var indgået, 2 blanke,
Sarah 54, Kim 62, Pernille 54. Kim var valgt. Der stemmes på dagen om hvorvidt Sarah
eller Pernille skal have pladsen i bestyrelsen, og hvem der skal have 1. suppleant posten. 41
stemmesedler afleveresog Sarah har fået 15 og Pernille 26. Pernille er dermed valgt og
Sarah er 1. suppleant. Nete Helt Hansen foreslåes som 2. suppleant. Nete vælges.
8) Valg af revisorer. Lene Wohlfahrt foreslåes. Det samme gør Birte Jensen. Lene og Birte er
valgt. Bjarne Wohlfahrt tager revisorsuppleant posten.

9) Eventuelt: Mail fra Susanne Stig Hansen angående specialklubudstilling i forbindelse med
verdensudstillingen. Lene Wohlfahrt synes det er en god ide, men mener det skal holdes
indenfor vores egen klub og ikke være en gruppe 5 udstilling. Flemmng Håkonson synes det
skal være for hele gruppe 5, så ingen udelukkes, sådan var det også, da de var i Bratislava.
Dorthe Suwala mener, det vil være meget svært at få personale og dommere til en dobbelt
udstilling på nuværende tidspunkt. Else Palmqvist istemmer og mener det vil være umuligt
at få både dommere og personale. Georg Carlsen siger, at dette også er en af grundene til at
udstillingsudvalget har valgt at sige nej. I sin mail nævner Susanne også aktiviteter inden for
klubben. Ingrid Klindrup tilføjede, at der også er tilbud i Tivoli Friheden i Århus. Susanne
og Jytte Nysom melder sig som frivillige, så må det være op til bestyrelsen at gå videre med.
Dorthe Suwahla roste, at nummerskilte nu sendes ud per mail i stedet for per post. Bjarne
Wohlfahrt konstaterede generalforsamlingen for hævet efter at have takket for en god
generalforsamling i ro og orden.
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