
Spidshundeklubbens generalforsamling 2014 side: 1

Generalforsamling
Søndag den 6. april 2014 kl. 13.30Søndag den 6. april 2014 kl. 13.30Søndag den 6. april 2014 kl. 13.30Søndag den 6. april 2014 kl. 13.30Søndag den 6. april 2014 kl. 13.30

Hotel AntvorskovHotel AntvorskovHotel AntvorskovHotel AntvorskovHotel Antvorskov

Trafikcenter Alle 2-4, 4200 SlagelseTrafikcenter Alle 2-4, 4200 SlagelseTrafikcenter Alle 2-4, 4200 SlagelseTrafikcenter Alle 2-4, 4200 SlagelseTrafikcenter Alle 2-4, 4200 Slagelse

Spidshundeklubben



Spidshundeklubbens generalforsamling 2014 side:  2

VELKOMMEN

Spidshundeklubbens bestyrelse byder velkommen til den ordinære generalfor-
samling 2014.
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Vær opmærksom på, der er parkeringsrestriktioner ved Hotel Antvorskov      ,
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tankens cafeteria       (til højre når du kommer ind af døren) - og få en
parkeringsbillet, som du skal lægge bag forruden.
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DAGSORDEN

1 Valg af dirigent

2 Valg af referent

3 Valg af stemmetællere

4 Årsberetning til godkendelse

5 Revideret regnskab til godkendelse

6 Forelæggelse af revideret budget for 2014 samt fastlæggelse af

kontingentstørrelse og takster for 2015

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

8 Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelse, suppleanter og

udvalgsmedlemmer.

9 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

10 Eventuelt

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING OG FROKOST

Spidshundeklubben vil gerne invitere dig, som medlem, på frokostbuffet Kl. 12,
umiddelbart inden generalforsamlingen.

Tilmelding til frokost og generalforsamling skal ske til Georg Carlsen på
sekretaer@spidshundeklubben.dk senest den 31. marts 2014.

Såfremt du ikke kan deltage i frokosten, skal du stadig huske at tilmelde dig
generalforsamlingen.

Vi håber at se så mange som muligt både til fælleshygge over maden som til
generalforsamlingen

Bestyrelsen

Dette hæfte findes også på hjemmesiden i A4 format, hvorfra du kan udskrive i
en større størrelse.
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PKT 4. ÅRSBERETNING 2013

Spidshundeklubben har i året afviklet mange aktiviteter og disse spænder over
udstillinger, sporprøver, hyrdetest samt racespecifikke arrangementer. Generelt
set er aktiviteterne gennemført med stor opbakning fra klubbens medlemmer,
dog med lidt spredning i antallet af deltagere inden for de enkelte aktiviteter.

Spidshundeklubben har også i 2013 oplevet en tilgang af nye medlemmer,
hvilket er særdeles tilfredsstillende. I år har tilgangen været på knap 4 pct. i
forhold til sidste år og antallet af medlemmer er nu vokset med 11 pct. siden
2011. Med udgangen af 2013 har Spidshundeklubben således 555 medlemmer
mod 536 i 2012 og 501 i 2011.

For Spidshundeklubben medfører medlemsudviklingen samt den generelt gode
tilslutning til aktiviteterne et positivt bidrag til årets resultat. Klubben ydede
tilskud til spisning ved to sociale arrangementer, nemlig generalforsamlingen
og juleudstillingen, hvilket dog trækker i modsat retning. Årets resultat udgør et
underskud på ca. 7.000 kr. mod et underskud i 2012 på ca. 14.000 kr. Resultatet
er mindre tilfredsstilende.

Ved generalforsamlingen i marts blev Kim Bay Nielsen og Lisbeth Holm
Gundesen genvalgt til bestyrelsen. Som 1. suppleant blev valgt Lasse Hansen
og 2. suppleant Allan Pedersen. Bestyrelse har i året afholdt 6 møder foruden
den løbende dialog via telefon og e-mail.
Pernille Strikert meddelte medio året, at hun på grund af øgede antal
arbejdsopgaver desværre blev nødt til at udtræde fra bestyrelsen. Et stort tak til
Pernille for det store arbejde, som hun gennem flere valgperioder har udført i
bestyrelsen. Lasse Hansen indtrådte i bestyrelsen i stedet for Pernille Strikert.

I året har bestyrelsen desuden afholdt et møde med udstillingsudvalget og et
møde med racerepræsentanterne.

Som et led i den løbende dialog og samarbejde med DKK har
bestyrelsesformanden deltaget i et årligt formandsmøde.

DKK’s bestyrelse har godkendt, at alle Spidshundeklubbens racer fra 1. januar
2014, tillige med øvrige avlsanbefalinger, skal være udstillet med en præmiering
mindst Very Good, eller være godkendt på et tysk avlsgodkendelsesarrangement
(Ankörung), før parring for at opdrættet er foretaget i overensstemmelse med
avlsanbefalingerne.
Bestyrelsen har i 2013 nedsat et medieudvalg bestående af 3 medlemmer og
kontaktperson til bestyrelsen er klubbens formand. Udvalgets første opgave er
at udarbejde et nyt layout for brevpapir, hjemmeside mm., således dette får et
ensartet layout.
Vores medlemsblad „Spidshunden“ er udkommet 6 gange i 2013. Kvaliteten af
medlemsbladet er fortsat god i det nuværende format, hvilket er vigtigt for
klubben. Der skal rettes en stor tak til Susanne Stig Hansen, som har taget
udfordringen op med at udarbejde klubbladet. Klubbladet er i løbet af året blevet
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redigeret en smule og er blevet tilført bl.a. en lille leder fra klubbens bestyrelse
og et tema. Der er allerede gjort fremskridt i retning af flere indlæg fra
medlemmerne. For at vores medlemsblad blive endnu mere „levende“, så vil det
være dejligt med flere indlæg fra medlemmernes side.

Klubbens andet vigtige kommunikationsmæssige bindeled er hjemmesiden.
Klubbens hjemmeside har fungeret godt i rigtig mange år, men er teknologisk
forældet. Bestyrelsen har besluttet, at der i løbet af 2014 vil blive udviklet en ny
tidssvarende hjemmeside. Dette ansigtsløft vil forhåbentlig komme
Spidshundeklubbens medlemmer til glæde i de kommende år.

Ved siden af hjemmesiden har SPK stadig en Facebook-gruppe. Denne gruppe
anvendes af både medlemmer og ikke-medlemmer med spidshunde til
kommunikation på tværs af spidshunderacerne. Facebook-gruppen er ikke en
erstatning af klubbens officielle hjemmeside. Al kommunikation til og fra
klubben, herunder bestyrelsen, foregår stadig via hjemmesiden.

Der har været afviklet 7 udstillinger i 2013 med deltagelse af 1.027 udstillere,
heraf 83 eurasier. Antallet af deltagere svarer til gennemsnitlig 148 udstillede
hunde pr. udstilling. I 2012 var der 7 udstillinger med deltagelse af 844 hunde,
hvilket i gennemsnit er 121 hunde pr. udstilling. Vi har således haft et større
antal hunde med på vores udstillinger i 2013. Til sammenligning afviklede DKK
11 udstillinger i 2013 med et gennemsnit på 129 udstillede SPK-hunde pr.
udstilling. Sammenlignet med DKK så er det meget tilfredsstillende, at SPK har
flere deltagere på vore udstillinger samt har øget antallet af udstillere siden
sidste år.
Årets absolut største udstillingsarrangement „juleudstillingen“, blev også i år
afviklet med 4 ringe og dommere. Denne udstilling omfattede fællesspisning,
hygge samt overrækkelse af præmier til årets guldhunde og klubvindere blev,
uagtet et par enkelte „skønhedspletter“, afviklet med succes.

På generalforsamlingen blev Asger Christiansen, Anni Gerdsen og Morten
Odgaard genvalgt til sporudvalget. Sporudvalget har i 2013 afholdt 5 sporprøver
med i alt 41 tilmeldte hunde. Derudover har der været afholdt sporprøver under
samarbejdet med Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub og
Dværgschnauzerklubben.

Første officielle valg til hyrdeudvalget blev gennemført ved generalforsamlingen.
Resultatet var at Susanne Stig Hansen og Rainer Rasmussen blev genvalgt til
hyrdeudvalget. Hyrdeudvalget har i året fortsat arbejdet på at udvikle
hyrdeaktiviteterne i klubben. Hyrdeudvalget har i året afviklet en hyrdedag med
test at instinkt, som blev en stor succes både med hensyn til antallet af
deltagere, men tillige ved den store oplevelse at se, hvorledes hundenes
hyrdeinstinkt kom frem til overfladen og stimuleret.
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Tak til alle de frivillige medlemmer, der lægger et stort arbejde i at få klubbens
aktiviteter arrangeret samt afviklet til stor glæde for alle deltagere.

Der skal også rettes en stor tak til alle de medlemmer, der aktivt støtter op om
SPK’s aktiviteter. Det er jer som er grobunden for, at vi har det socialt hyggeligt
sammen og samtidig gør det rigtig dejligt at være medlem i SPK.

Det kommende år byder på masser af spændende udfordringer. Vi fastholder de
nuværende aktiviteter og tilskud til de to sociale arrangementer, således at vi
kan fortsætte disse gode aktiviteter i klubben til glæde for os alle.

Fremover vil vi fortsat arbejde på, at udvikle Spidshundeklubben med flere
tværgående aktiviteter. Såfremt der er medlemmer med et lille „hjælpergén“ i
kroppen, som i en eller anden udstrækning gerne vil bidrage med en hjælpende
hånd, så er der behov herfor i klubben.

Kim Bay Nielsen
Formand

Oversigt over registrerede SPK hunde i DKK

RaceNavn Antal 2013 Heraf Imp. Antal 2012 Heraf imp.
Akita 2 2 3 3
American Akita 35 8 11 1
Basenji 12 1 3 3
Finsk Hyrdehund 10 1
Finsk Lapphund 134 7 93 9
Hokkaido 1 1 1 1
Japansk Spids 63 7
Kai 4 0 6
Karelsk Bjørnehund 27 0 15 2
Keeshond 7 0 15 3
Kleinspitz 11 2 3 1
Korea Jindo Dog 1 1
Mittelspitz 10 4 4 1
Norrbottenspids 14 2 16
Norsk Buhund 20 2 15
Norsk Elghund, Grå 1 1
Norsk Lundehund 22 0 8 4
Peruviansk hårløs, Mellem 1 1
Shiba 70 10 70 2
Shikoku 3 1
Svensk Lapphund 1 1
Volpino Italiano 14 4 41 2
Västgötaspids 14 1 20 5
Xoloitzcuintle Sin Pelo, Mellem 2 2
Xoloitzcuintle Sin Pelo, Miniature 1 1 5
Xoloitzcuintle Sin Pelo, Standard 1 1 1 1

481 61 330 38
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PKT. 6.  FORELÆGGELSE AF BUDGET FOR 2015

2015 2014 Real.tal 2013

Kontingenter 150.000 147.000 147.500

Andre indtægter 12.500 12.400 35.700

Bestyrelsesudgifter -70.000 -69.000 -86.800

Spidshunden og hjemmeside -90.000 -89.600 -87.500

Generalforsamling -19.000 -19.900 -18.300

Udvalg 15.000 10.000 8.800

Andre udgifter -1.000 -1.000 -7.000

Underskud -2.500 -10.100 -7.600

Kontingentsats for 2015

for: imod: blank:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats (kr. 320 for normalkontingent)

Sats for udenlandske medlemmer

for: imod: blank:

Bestyrelsen foreslår uændret sats: Kr.: 40,00

Sats for intern kørsel

for: imod: blank:

Bestyrelsen foreslår uændret sats: Statens lave takst

Race ............................................................................................... Beholdning
Shiba ..................................................................................................... 874,95
Basenji: .................................................................................................. 560,00
Japansk Spids .................................................................................... 6.088,52
Norsk Buhund. ................................................................................... 3.639,00
I alt hos racerepræsentanter ............................................................. 11.162,47

Beholdninger hos racerepræsentanter
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Forslag til ændring af SPK’s love

Ændring på grund af ensretning i forhold til DKK’s standardvedtægter for Special-
klubber, konsekvensrettelser samt for at undgå misfortolkninger.

Ændringer er understreget i forslagene - og alle forslag godkendes hver for sig.

Forslag nr. 1 for: imod: blank

§ 1 - Ny stk.4
Formand, kasserer og et tredje bestyrelsesmedlem tegner Spidshundeklubben i
forening.

Forslag nr. 2 for: imod: blank

§ 2 - Stk.2
Klubben kan udgive et medlemsblad, hvis ansvarshavende redaktør udpeges af
bestyrelsen.

Ændres til:
Klubben kan udgive et medlemsblad, hvor den ansvarshavende redaktør er den til
enhver tid siddende formand.

Forslag nr. 3 for: imod: blank

§ 3 - Stk.1
Spidshundeklubbens formål er - i samarbejde med DKK, og i overensstemmelse
med dennes formål og internationale forpligtelser - at fremme hensigtsmæssig
avl og anvendelse af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kend-
skabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

Ændres til:
Spidshundeklubbens formål er - i samarbejde med DKK og i overensstemmelse
med dennes formål og internationale forpligtelser - at fremme hensigtsmæssig
avl og anvendelse i forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede
racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

Forslag nr. 4 for: imod: blank

§4 - Stk. 1
Spidshundeklubben er DKK’s sagkundskab vedrørende avlsarbejdet for de racer,
som klubben repræsenterer. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler
for eget avlsarbejde samt indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt
arvemæssige begrundelser herfor foreligger og efter godkendelse af DKK’s
sundhedsudvalg.

PKT 7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

Forslag nr. 1 til 35, fremsat af bestyrelsen
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Ændres til:
Spidshundeklubben er DKK’s sagkyndige vedrørende avlsarbejdet for de racer,
som klubben repræsenterer. Klubben er berettiget til, efter aftale med DKK, at
fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt indføre avlsforbud og restrik-
tioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger og efter godkendelse
af DKK’s sundhedsudvalg.

Forslag nr. 5 for: imod: blank

§ 5 - Stk. 1
Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.
Ind- og udmeldelse finder sted ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Medlemskab indtræder først, når kontingentet er betalt.

Ændres til
Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Ind- og udmeldelse finder sted ved henvendelse til kartoteksansvarlig. Medlem-
skab indtræder først, når kontingentet er betalt.

Forslag nr. 6 for: imod: blank

§ 5 - Stk. 2
DKK’s formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer dog
uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangemen-
ter lade sig repræsentere ved stedfortræder, fra DKK’s bestyrelse.

Ændres til:
DKK’s formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer dog
uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangemen-
ter taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder, fra DKK’s bestyrelse.

Forslag nr. 7 for: imod: blank

§ 5 - Stk. 3
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der
mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingent-
restance.

Forslag, der udelukkende vedrører en enkelt af klubbens racer, skal drøftes på
generalforsamlingen, som derefter beslutter, om spørgsmålet skal afgøres på
generalforsamlingen - sendes til urafstemning - eller afgøres ved skriftlig afstem-
ning blandt de stemmeberettigede medlemmer, der repræsenterer den pågæl-
dende race. Race-tilhørsforholdet afgøres i henhold til medlemskartoteket.

Valgbare er samtlige stemmeberettigede medlemmer.
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Ændres og deles op til

Stk.3
Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens fælles anliggender er samtlige
medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke
er i kontingentrestance på udsendelsesdatoen.

Ny Stk. 4
Derudover gælder for den ordinære generalforsamling, at man er stemmeberetti-
get og valgbar såfremt kontingent er indbetalt senest den 31. januar (betalings-
dato), eller hvis denne falder på en lørdag eller søndag, den efterfølgende
hverdag.

Ny Stk. 5
Forslag, der udelukkende vedrører en enkelt af klubbens racer, kan drøftes på
generalforsamlingen, som derefter beslutter, om spørgsmålet skal afgøres på
generalforsamlingen - sendes til urafstemning - eller afgøres ved skriftlig afstem-
ning blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer, der repræsenterer den pågældende race. Race-tilhørsforholdet
afgøres i henhold til medlemskartoteket.

Udgår:
Valgbare er samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 4 - Udgår
Kontingent opkræves i december måned, primært ved indlæggelse af girokort i
decembernummeret af Spidshunden. Kontingentet skal være betalt senest 31.
januar (poststemplets dato), eller hvis denne falder på en lørdag eller søndag,
den efterfølgende hverdag, for at give stemmeret til den ordinære generalforsam-
ling

Forslag nr. 8 for: imod: blank

Stk. 5
Er kontingentet ikke indbetalt senest 28. februar (poststemplets dato) slettes
medlemsskabet uden varsel. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende
som nyt medlem, hvad angår stemmeret og valgbarhed.

Bliver til ny stk. 6 og ændres til:
Er kontingentet ikke indbetalt senest den 28. februar (betalingsdato) slettes
medlemskabet uden varsel. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende
som nyt medlem, hvad angår stemmeret og valgbarhed.

Forslag nr. 9 for: imod: blank

§6 - Stk. 2
Kontingentet erlægges årsvis forud.

Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen, er kontingentfrie.
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Ændres til:
Kontingentet erlægges årsvis forud samt opkræves i forbindelse med årsskiftet.

Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen, er kontingentfrie.

Forslag nr. 10 for: imod: blank

Stk. 3
På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingentstørrelsen, tillæg for
udenlandske medlemmer og sats for klubbens interne kørsel.

Ændres til:
På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingentstørrelsen, eventuelle
tillæg og sats for klubbens interne kørsel.

Forslag nr. 11 for: imod: blank

Stk. 4
I stedet for ordinært medlemskab kan tegnes husstands medlemskab. Pris
ordinært kontingent + 50 %, Efter 1. juli ordinært helårskontingent.
Husstandsmedlemskab giver én ekstra stemme til valg i SPK.

Ændres til:
I stedet for ordinært medlemskab kan tegnes husstandsmedlemskab. Pris er
ordinært kontingent + 50 %. For husstandsmedlemskab, der indmeldes efter
første juli er prisen den samme som et ordinært helårskontingent.
Husstandsmedlemskab giver én ekstra stemme til valg i SPK.

Forslag nr. 12 for: imod: blank

Stk. 5
Ved indmeldelse i klubben efter 1. juli betales halvt kontingent.

Ændres til:
Ved indmeldelse i klubben efter første juli, som ordinært medlemskab, betales
halvt kontingent.

Forslag nr. 13 for: imod: blank

Stk. 6
Medlemmer af Spidshundeklubben kan ved salg af hvalpe indmelde hvalpe-
købere til reduceret kontingent.

I 1. halvår: Normalkontingent minus 50 % plus indskud.
I 2. halvår: Normalkontingent minus 65 % plus indskud.

Som hvalpe betragtes hunde, som ikke er ældre end, at de kan udstilles i hvalpe-
klasse.
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Ændres til:
Medlemmer af Spidshundeklubben kan ved salg af hvalpe indmelde hvalpe-
købere til reduceret kontingent.

I første halvår: Normalkontingent minus 50 % plus eventuelle tillæg.
I andet halvår: Normalkontingent minus 65 % plus eventuelle tillæg.

Som hvalpe betragtes hunde, som ikke er ældre end, at de kan udstilles i hvalpe-
klasse.

Forslag nr. 14 for: imod: blank:

§ 7 - Ny stk. 3
Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år, og som opfylder kravene i §5

Forslag nr. 15 for: imod: blank:

§ 8 - Stk. 1
Der vælges hvert år til bestyrelsen henholdsvis 3 og 2 medlemmer, yderligere
vælges der 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Gen-
valg kan finde sted. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ske ved
skriftlig, hemmelig afstemning til den ordinære generalforsamling ved almindelig
stemmeflertal.
Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Ændres til:
Der vælges hvert år til bestyrelsen henholdsvis 3 og 2 medlemmer.
Yderligere vælges der 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisor-
suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.
Suppleanter til bestyrelsen vælges for en periode på 1 år.
Revisorer og -suppleanter vælges – på generalforsamlingen - for en periode på 1
år.
Genvalg kan finde sted.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ske ved skriftlig, hemmelig
afstemning til den ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Forslag nr. 16 for: imod: blank:

Stk. 3
Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter må skriftlig tilsendes formand
eller sekretær senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ændres til:
Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal skriftlig tilsendes formand
eller sekretær senest 6 uger før generalforsamlingen. Såfremt der ikke er tilstræk-
kelig med kandidater til at dække samtlige poster kan personer, der opfylder
kravet i § 7 stk. 3 opstille til de tilbageværende poster under selve generalforsam-
lingen.
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Forslag nr. 17 for: imod: blank:

Stk. 4
Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jfr. § 5 stk. 3 og
4, senest 10 dage før generalforsamlingen og skal være sekretæren i hænde
senest dagen før generalforsamlingen, eller afleveres personligt på generalfor-
samlingen.

Ændres til:
Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jfr. § 5 stk. 4 og
5, senest 10 dage før generalforsamlingen og skal være sekretæren i hænde
senest dagen før generalforsamlingen, eller afleveres personligt på generalfor-
samlingen.

Forslag nr. 18 for: imod: blank:

Stk. 5
Optælling af stemmesedler foretages på generalforsamlingen af to valgte
medlemmer.

Ændres til:
Optælling af stemmesedler foretages på generalforsamlingen af to på general-
forsamlingen valgte medlemmer.

Forslag nr. 19 for: imod: blank:

§ 9 - Stk. 2
Ved bestyrelsesmøder føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de ved
bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Ændres til:
Ved bestyrelsesmøder føres referat, der underskrives af de ved bestyrelsesmødet
deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Forslag nr. 20 for: imod: blank:

§ 10 - Stk. 1
Kassereren har ansvaret for klubbens regnskaber og medlemskartotek.

Ændres til:
Kassereren har ansvaret for klubbens regnskab og sekretæren har ansvaret for
klubbens medlemskartotek.

Forslag nr. 21 for: imod: blank:

Stk. 2
Årsregnskabet forelægges revisorerne senest 31. januar.

Ændres til:
Årsregnskabet forelægges revisorerne senest den 31. januar, der skal foreligge
tilbagemelding senest den 28. februar til kasserer.
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Forslag nr. 22 for: imod: blank:

§ 11 - Stk. 1
Blandt medlemmerne kan der ved afstemning vælges 1 racerepræsentant og 1
suppleant indenfor hver af de racer klubben repræsenterer.

Ændres til:
Der vælges ved almindeligt stemmeflertal 1 racerepræsentant og 1 suppleant
indenfor hver af de racer klubben repræsenterer (suppleant bliver den person,
som opnår næsthøjeste stemmetal).

Forslag nr. 23 for: imod: blank:

Ny stk. 2
Regler for valgbarhed følger SPK’s love.

Forslag nr. 24 for: imod: blank:

Ny stk. 3
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan indvælges i racerepræsentant-
skabet.

Forslag nr. 25 for: imod: blank:

Ny stk. 4
Valgperioden er 2 år.

Forslag nr. 26 for: imod: blank:

Ny stk. 5
SPK’s bestyrelse udpeger racerepræsentanter for de racer, hvor der ikke ind-
kommer forslag fra medlemmerne.

Forslag nr. 27 for: imod: blank:

Stk. 2 bliver til ny stk. 6
Racerepræsentanterne kan ved skriftlig anmodning med forslag til dagsorden
deltage i førstkommende bestyrelsesmøde, men de har ikke stemmeret.

Forslag nr. 28 for: imod: blank:

§12 - Stk. 1.
Klubben repræsenteres i DKK’s repræsentantskab af bestyrelsen (se § 7 stk. 2).

Ændres til:
Klubben repræsenteres i DKK’s repræsentantskab af bestyrelsen.

Forslag nr. 29 for: imod: blank:

§ 13 - Stk. 2
Den indkaldes med minimum 8 (otte) ugers skriftlig varsel til klubbens medlem-
mer.
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Ændres til:
Den indkaldes med minimum otte ugers skriftlig varsel til klubbens medlemmer.

Forslag nr. 30 for: imod: blank:

Stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftlig tilsendes
formanden eller sekretæren senest 6 uger før generalforsamlingen. Eventuelle
forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

Ændres til
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig tilsendes
formanden eller sekretæren senest seks uger før generalforsamlingen. Eventu-
elle forslag udsendes til medlemmerne senest ti dage før generalforsamlingen.

Forslag nr. 31 for: imod: blank:

Stk. 5 - Afsnit 5
Revideret regnskab til godkendelse.

Ændres til
Revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).

Forslag nr. 32 for: imod: blank:

Stk. 5 - Afsnit 6
Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingentstørrelser samt satser for
udenlandske medlemmer og intern kørsel.

Ændres til:
Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingentstørrelse, eventuelle tillæg og
sats for intern kørsel.

Forslag nr. 33 for: imod: blank:

Stk. 5 - Afsnit 8
Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelsen, suppleanter og udvalgs-
medlemmer.

Ændres til:
Bekendtgørelse af resultatet af valg.

Forslag nr. 34 for: imod: blank:

§ 16 - Stk. 1
Lovændringer kan kun foretages ved skriftlig urafstemning blandt klubbens
stemmeberettigede medlemmer efter at have været drøftet og vedtaget med
kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer) på en ordinær generalforsamling.
Lovændringer kan dog først få gyldighed efter godkendelse af DKK.
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Ændres til:
Lovændringer kan kun foretages efter at have været drøftet og vedtaget med
kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer) på en ordinær generalforsamling.
Lovændringer kan dog først få gyldighed efter godkendelse af DKK.

Nedenstående er tilpasning af datoer ved gennemførsel af ovenstående
ændringer.

§ 19 -Stk. 1.
Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2012 og
vedtaget ved urafstemning den 5. juni 2012.

Ændres til:
Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 2014 og
vedtaget den xx. Xxxxx. 2014 ved urafstemning.

Stk. 2
Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 9. juli 2012

Ændres til
Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den xx   xxxxx 2014

Forslag nr. 35 for: imod: blank:

Ændring af retningslinjer for Spidshundeklubbens racerepræsentantskab efter
racerepræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen foreslår at retningslinjer udgår af Spidshundeklubbens love og
erstattes af en forretningsorden på samme vilkår som forretningsorden for de
forskellige udvalg.
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Forslag: nr. 36, fremsat af bestyrelsen

for: imod: blank:

Indførelse af årligt racespecifikt tillæg til medlemskontingentet

Bestyrelsen indstiller til vedtagelse, at der fra 2015 i tillæg til medlems-
kontingentet indføres et årligt racespecifikt tillæg på 20 kr. Tillægget hensættes i
en pulje der administreres af bestyrelsen. Puljen bliver øremærket, og kan kun
bruges inden for den specifikke race. Medlemmerne i racen kan gennem racere-
præsentanten søge denne pulje i forbindelse med afholdelse af diverse race-
specifikke aktiviteter.

Motivation for forslaget:

Der ansøges i dag fra tid til anden bestyrelsen om tilskud til diverse race-
specifikke arrangementer.

Bestyrelsen ønsker derfor med dette tillæg til kontingentet at øremærke en pulje
pr. race, så alle har mulighed for at få tilskud til aktiviteter.

Flere racer mangler i dag muligheden for at kunne afholde et racespecifikt
arrangement for racens medlemmer, hvor det med egenbetaling kan være svært,
at få økonomien til at række.

Flere racer afholder allerede i dag egne arrangementer i større eller mindre
målestok.

Puljen kan spares op i flere år, og benyttes efter behov.

Tillægget opkræves for alle pr. medlemsnummer/husstandsmedlemsnummer og
pr. race med samme beløb.

Indmeldelse af hvalpekøbere tillægges også racespecifikt tillæg.

Kriterier for udbetaling:

Aktiviteten søges af racerepræsentanten, og kan kun søges til aktiviteter for SPK’s
medlemmer

Der ydes kun udbetaling pr. deltagende medlem af SPK

Aktiviteten skal opslås i SPK’s medier, og der skal fremsendes budgetoverslag
senest 3 måneder før aktiviteten

Der skal være en tilsvarende egenbetaling pr. ikke medlem
Der skal fremsendes en deltageroversigt for udbetaling
Der kan kun ansøges om udbetalinger, der modsvarer den optjente pulje
Såfremt en race udskilles fra SPK tilfalder den racespecifikke pulje SPK
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Hyrdeudvalg

Der skal vælge 1 medlem til hyrdeudvalget. Da der kun er 1 opstillet kandidat er
denne valgt uden afstemning.
Navn Race..................................................... Stemmer
Connie Kisselhegn Västgötaspids ..................................... Valgt .....

Forslag nr. 37, fremsat af bestyrelsen

for: imod: blank:

KLUB JUNIOR CHAMPION – KLBJCH
KLBJCH titlen tildeles hunde, der har opnået 3 Klubjuniorcertifikater under 2
forskellige dommere. Klubjuniorcertifikat tildeles til hunde i Juniorklassen, som er
blevet bedste Junior Han og Tæve, der har opnået Excellent og CK.
Er 1. vinderen allerede KLBJCH går Cert’et videre til 2. vinder med CK.
Er 2. vinderen også KLBJCH, udgår klubjuniorcertifikatet.

Forslag:
1. linje :
KLBJCH titlen tildeles hunde, der har opnået 3 Klubjuniorcertifikater under 2
forskellige dommere.

Ændres til:
KLBJCH titlen tildeles hunde, der har opnået 2 Klubjuniorcertifikater under 2
forskellige dommere.

Begrundelse:
Hunde i juniorklassen har kun 9 måneder til at opnå certifikater, så der vil være
mange der ikke kan nå det, hvis de ikke rejser til samtlige SPK udstillinger.

PKT. 8.  BEKENDTGØRELSE AF DIVERSE VALG

Bestyrelse

Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter efternavn. Der skal vælges 3

medlemmer til bestyrelsen.
Navn Race..................................................... Stemmer
Anne-Mette Christiansen Finsk Lapphund ................................................
Lasse Hansen Finsk Lapphund ................................................
Allan Pedersen American Akita ...................................................
Maria Szymanski Finsk Lapphund.................................................

Sporudvalg

Der skal vælge 2 medlemmer til sporudvalget. Da der kun er 1 opstillet kandidat,
er denne valgt uden afstemning.
Navn Race..................................................... Stemmer
Hanne Rasmussen Norsk Elghund, grå ............................. Valgt


