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Velkommen
Spidshundeklubbens bestyrelse byder velkommen til den ordinære generalforsamling 2016
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Dette hæfte findes også på hjemmesiden i A4 format, hvorfra du kan udskrive i en større størrelse.

Spidshundeklubben vil gerne invitere dig som medlem på frokostbuffet kl. 12:00 umiddelbart inden generalforsamlingen.
Tilmelding til frokost og generalforsamling skal ske via NemTilmeld på
www.spidshundeklubben.nemtilmeld.dk

senest den 10. april 2016.

Såfremt du ikke kan deltage i frokosten, skal du stadig huske at tilmelde dig generalforsamlingen.
Vær opmærksom på, at når du tilmelder dig, at du vælger rigtigt, således at hvis du ønsker at deltage i spisningen vælger denne tilmelding, og modsat hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen, vælger denne tilmelding.
Vi håber at se så mange som muligt både til fælleshygge over maden som til generalforsamlingen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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PKT. 4. ÅRSBERETNING TIL GODKENDELSE
Spidshundeklubben har hen over året afviklet flere aktiviteter, der på klubniveau primært har været vores populære
udstillinger, men som noget nyt har vi også afholdt et mentalbeskrivelsesarrangement, arrangeret af medlemmer med
Finsk Lapphund, med deltagelse fra flere forskellige racer. Det har derimod stået stille med spor- og hyrdearrangementer, hvilket vi meget gerne vil have op at stå igen, og der arbejdes på højtryk på at få et nyt sporudvalg etableret. Derudover har der været god aktivitet inden for de enkelte racer, hvor der er afholdt en del racespecifikke arrangementer.
Generelt set er de afholdte aktiviteter gennemført med stor opbakning fra klubbens medlemmer.
Spidshundeklubben har i 2015 registreret en nedgang i antallet af medlemmer siden sidste år. Her i 2016 har Spidshundeklubben 425 medlemmer mod 529 i 2014, 555 i 2013, 536 i 2012 og 501 i 2011. Denne negative udvikling skulle
vi meget gerne med fælles hjælp have rettet op på igen i den kommende tid.
For Spidshundeklubben medfører den generelt gode tilslutning til aktiviteterne et positivt bidrag til årets resultat. Klubben har igen i år ydet tilskud til spisning ved to sociale arrangementer, nemlig generalforsamlingen og juleudstillingen,
hvilket trækker i modsat retning. Bestyrelsens vurdering er dog, at dette tilskud er godt givet ud, og at medlemmerne
sætter pris på dette.
Årets resultat udgør et overskud på ca. 46.000 kr. mod et overskud i 2014 på ca. 55.000 kr. Resultatet er særdeles
tilfredsstillende.
Ved generalforsamlingen i april blev Lisbeth Holm Gundesen genvalgt og Diana Nielsen (nu Boxholm) valgt til bestyrelsen. Som 1. suppleant blev valgt Melanie Holebæk og som 2. suppleant Susanne Bang. Bestyrelsen har i året afholdt 5
møder foruden den løbende dialog via telefon og e-mail.
Som et led i den løbende dialog og samarbejde med DKK deltager repræsentanter fra bestyrelsen i et årligt formandsmøde, et Repræsentantskabsmøde samt et fælles erfa møde.
Der har desværre i 2015 været et stigende antal sager, hvor bestyrelsen er blevet involveret i at løse konflikter mellem
medlemmer. Det være sig på de sociale medier, på vores udstillinger og i spørgsmål om etik i forbindelse med avl og
opdræt. Bestyrelsen vil gerne kraftigt henstille alle til, at der holdes en ordentlig og konstruktiv tone medlemmer imellem, så vi også fremadrettet kan have en klub, der er rar at være med i.
Bestyrelsen nedsatte i 2014 et nyt medieudvalg bestående af 2 medlemmer. Udvalgets første opgave var at udarbejde
et nyt layout for brevpapir, hjemmeside mm., således at disse fik et ensartet layout. Vi arbejder på at få endnu et medlem til udvalget, så vi kan få en mere udadvendt profil, for derved at synliggøre Spids-hundeklubben endnu mere og
tiltrække flere nye medlemmer.
Hjemmesiden er både nu og i fremtiden en vigtig kommunikationskanal for klubben. Diana Boxholm varetager fortsat
den vigtige funktion som webmaster. Hjemmesiden har fået et helt nyt og mere tidssvarende udtryk, og klubben fremstår nu som en moderne klub. Faciliteterne og brugerfladen på hjemmesiden er meget forskellig fra den tidligere hjemmeside, og der arbejdes løbende på at tilpasse brugervenligheden.
Vores medlemsblad ”Spidshunden” er udkommet 6 gange i 2015. Kvaliteten af medlemsbladet er fortsat rigtig god.
Nogle racer er yderst aktive med indlæg til bladet, og vi kan kun opfordre til, at medlemmer med racer der ikke så ofte
skriver indlæg kommer mere på banen, så bladet bliver så bredt og levende som muligt til gavn for vores mange racer.
Spidshundeklubben er en klub der følger med tiden, og i en tid hvor de sociale medier fylder mere og mere, har vi ved
siden af hjemmesiden og klubbladet også en Facebookgruppe. Denne gruppe blev i 2015 gjort til en officiel Facebookgruppe, og den anvendes af både medlemmer og ikke-medlemmer med de spids-hunderacer klubben repræsentere til
at kommunikere på tværs. Sociale medier er en god mulighed for både bestyrelse, udvalg og medlemmer til at informere og kommunikere med hinanden på en hurtig og effektiv måde.
Mentalbeskrivelser er blevet mere og mere populære for vores medlemmer, og der arbejdes derfor på, at der fra 2017
nedsættes et mentalbeskrivelsesudvalg.
2015 blev året, hvor der på udstillingerne blev indført en nyt elektronisk kritiksystem. Systemet er generelt blevet godt
modtaget af udstillere og ringpersonale, og der er stor aktivitet på Hundeweb for at følge resultaterne fra både udstillere
og andre interesserede fra både ind- og udland. For at sikre en god overgang til det nye elektroniske system, tilbød
Georg Carlsen fra udstillingsudvalget, som en udvidet service, i overgangsperioden til det nye system at udprinter kritikker, hvis enkelte udstillere ønskede dette.
Der har i 2015 været afviklet 7 udstillinger med deltagelse af 1.182 udstillere. Antallet af deltagere svarer til gennemsnitlig 169 udstillede hunde pr. udstilling. I 2014 var der ligeledes 7 udstillinger med deltagelse af 1.108 udstillere, hvilket i gennemsnit er 155 hunde pr. udstilling. Vi har således igen i år haft et større antal hunde med på vores udstillinger, og det er det største antal deltagere i de 7 år, vi har opgørelsen over.
Årets absolut største udstillingsarrangement ”juleudstillingen” med 210 deltagende hunde, blev afviklet med 4 ringe og
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4 dommere. Denne udstilling omfattede også i år fællesspisning, julelotteri, hygge samt overrækkelse af præmier til
årets guldhunde og klubvindere og blev afviklet med stor succes.
For at kunne fortsætte med julelotteriet, bliver vi nødt til at have hjælp fra jer medlemmer, og vi vil meget gerne have
nedsat et lille ”lotteriudvalg” der skal varetage alt omkring julelotteriet.
Traditionen tro blev der afholdt Racerepræsentantskabsmøde i 2015. Dette møde afholdes hvert andet år. Mødet
blev afholdt med repræsentation af 12 racer. Formålet i år var, at holde et levende møde med fokus på en god og
åben dialog. Dette blev til fulde opfyldt, og mødet var fuldt af gode diskussioner og idéer. Der var et stort ønske om
at afholde Racerepræsentantskabsmødet hvert år, og bestyrelsen arbejder videre med dette ønske. Racerepræsentantskabsmødet er muligheden for at drøfte klubben nu og i fremtiden, og vi kan kun opfordre alle Racerepræsentanter til at deltage i de kommende møder.
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.
For at vi også fremover kan udvikle Spidshundeklubben, har vi behov for hjælp. Vi ved, der er mange, der altid er
villige til at hjælpe, og går du rundt med lysten til, i en eller anden udstrækning, at bidrage til klubben med din hjælp,
så er der altid behov for hjælp. Kontakt et af medlemmerne i bestyrelsen, og vi vil formidle kontakten der, hvor behovet er.
Der skal til sidst rettes en stor tak til alle de medlemmer, der aktivt støtter op om klubbens aktiviteter. Det er jer der
gør klubben levende, og sikre at vi har det socialt hyggeligt sammen og samtidig gør det rigtig dejligt at være medlem i Spidshundeklubben.

Oversigt over registrerede SPK hunde i DKK
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PKT. 5. REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE

Side 5

Spidshundeklubben, Generalforsamling 2016

Side 6

Spidshundeklubben, Generalforsamling 2016

Kontantbeholdning hos racerepræsentanter
Beholdning hos racerne 2015:
Primo
Race

Beholdning

Basenji

Ultimo
Beholdning

560,00

Finsk Laphund

0,00

Finsk Hyrdehund

0,00

Västgötaspids

0,00

0,00
1.000,00
1.000,00
738,15
121,81
500,00
697,50

3.273,15

4.057,46

Japansk Spids

1.000,00

Norsk Buhund.

1.000,00

Shiba

713,15

I alt hos racerepræsentanter

PKT. 6. FORELÆGGELSE AF BUDGET, FASTLÆGGELSE AF KONTINGENTSTØRRELSER,
EVENTUELLE TILÆG OG SATS FOR INTERN KØRSEL

Budget

2017
142.000
25.000
-70.000
-85.000
-22.000
15.000
-5.000
0

Kontingenter
Andre indtægter
Bestyrelsesudgifter
Spidshunden og hjemmeside
Generalforsamling
Udvalg
Andre udgifter
Overskud/underskud

2016
140.000
25.000
-75.000
-90.000
-21.000
30.000
-7.000
2.000

Kontingentsats for 2017
for:

imod:

blank:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 320,00 for normalkontingent

Sats for udenlandske medlemmer
for:

imod:

blank:

for:

imod:

blank:

Bestyrelsen foreslår uændret sats: Kr.: 40,00

Sats for intern kørsel
Bestyrelsen foreslår statens lave takst
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Real.tal 2015
140.976
23.700
-66.217
-84.408
-21.607
58.091
-4.407
46.129

PKT. 7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSE/MEDLEMMER
Forslag nr. 1 fremsat af Connie Kisselhegn
for:

imod:

blank:

Jeg vil foreslå at Spidshundeklubben finder økonomi til at dække racernes udgifter til racehjemmesider. Så vidt jeg har
forstået ser SPK gerne, at racernes hjemmesider designmæssigt ligner SPK-siden, men man overlader til racerne selv
at skrabe pengene sammen til køb og drift af siderne. Men uanset designet, så er det i alles interesse, at de enkelte
racer har en egen racehjemmeside. Men en hjemmeside er en omkostning som er vanskelig for især antalsmæssigt
små racer at bære, de har pr. definition ingen indtægter eller beholdning at tage af. Racehjemmesider under SPK er
underlagt SPKs regler for hvad siderne må, og ikke må, indeholde. Også derfor mener jeg at SPK bør finde en løsning
på den økonomiske byrde, som racehjemmesider lægger på racerne.

PKT. 8. BEKENDTGØRELSE AF DIVERSE VALG
Bestyrelse
Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter efternavn. Der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.
Navn
Anne-Mette Christiansen
Allan Pedersen
Maria Szymanski

Race ............................................... Stemmer
Finsk Laphund ................................ Valgt
American Akita ............................... Valgt
Finsk Laphund ................................ Valgt

Bestyrelsen siger mange tak for fremmødet
På gensyn næste år!
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