
Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse. 
 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af stemmetællere. 

3) Årsberetning til godkendelse. 

4) Revideret regnskab til godkendelse. 

5) Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingentstørrelsen samt satser for 
udenlandske medlemmer og intern kørsel. 

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

7) Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelsen og af suppleanter. 

8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9) Eventuelt. 
 
 
 
 
Ad 1 
 
Kaj Klysner valgt 
Ad 1a. referent Bitten von Aspern 
 
Ad 2  
Stemmetæller: Kirsten Jensen – Joan Jensen – Connie Kisselhegn   
Stemmeberettede medlemmer 86 ikke stemmeberettede  7 
 
Ad 3  
Årsberetning godkendt 
 
Ad 4  
Regnskab godkendt 
Else Palmkvist oplyste at SPK er momsfritaget. 
Spørgsmål fra medlemmer omkring Blad og post Danmark, Else 
redegjorde for blad og Post Danmark. 
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Ad 5 
Budget godkendt uændret kontigent 
5B  
Kontigent for udlandske medlemmer uændret  
5C  
Statens laveste takst uændret 
 
Ad 6 
 

Forslag nr. 1: For: 59 Imod: 2  
 

Fra Mete Noer-Appel 
 
 
De etiske regler ændres som følger: 
 
Mexicansk Hårløs Miniature, og Mexicansk Hårløs Mellem tilføjes til listen over ” 
Racer der er omfatter af 14 måneders alderen”. 
 
Begrundelse: Jeg vil så absolut give Spidshundeklubben ret i, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at avle på tæver af Mexicansk Hårløs STANDARD før opnået alder af 
min. 24 måneder, men Miniature og Mellem er begge mindre hunde (miniature er en 
særdeles lille hund) og begge disse udvikler sig både fysisk og mentalt langt hurtigere 
end de racer der med rette ikke er omfattet af "14-måneders reglen". 
Det er derfor ikke fair, at disse to varianter ikke skulle kunne indgå i avlen før de har 
opnået alder af 24 måneder, da de er både mentalt og fysisk udviklet længe før dette 
tidspunkt. 
Tag f.eks. en Mexicansk Hårløs Miniature tæve med en udvokset høje på 29 cm og en 
vægt på 5 kilo - denne størrelse opnår tæven i an alder af bare 6-7 måneder (vægten er 
dog først helt at fastsætte i en alder af ca.10 måneder). Er det rimeligt, at tæven skal 
vente til hun har passeret alder af 2 år, før hun må indgå i avl? 
På hvilken måde adskiller denne tæve sig da fra de øvrige racer der er omfattet af "14-
måneders reglen"? 
I eksemplet er givet en medium-størrelse Miniature, de kan både være mindre og større, 
men dette ændrer ikke umiddelbart noget ved tidspunktet hvor tæven er fysisk 
færdigudviklet. Mellem-størrelse-varianten er med sine 35-45 cm gennemsnitligt 
mindre end en Norrbottenspids og jeg betvivler stærkt, at en Urhund/primitiv race (som 
den Mexicansk hund er) ikke udvikler sig med minimum samme hastighed som disse 
andre spidser der er omfattet af reglen  
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Forslaget godkendt 
 

Forslag nr. 2:  For: Imod: Blank: 
Fra Lise-Lotte Jørgensen 
 
At der indføres avlsforbud uden mulighed for dispensation på alle pomeranier, der 
indmeldes i DKK fra andre stambogsførende organisationer i Danmark, som ikke er 
anerkendt af FCI. 
 
Begrundelse: Avlsforbudet skal også gælde alle de pomeranier, som allerede er 
indmeldt, og som ikke kan få deres linier på en DKK stambog. 
Dette forslag er på grund af, at vi med sikkerhed skal vide, hvad der avles på i 
fremtiden. Det er vigtigt i så lille en race (antal) .Der vil gå 10-15 år før disse hundes 
afkom har en fuld stambog, og der er ikke mangel på nyt blod. da blodfornyelse evt. 
kan hentes i udlandet, hvor der følger en fuld stambog med. Der er i det sidste år 
kommet ca. 5 nye registreringer fra de andre organisationer, så det er vigtigt vi får et 
avlsforbud nu. de nye medlemmer, kan jo deltage i alle aktiviteter, som alle andre 
medlemmer, men deres hunde med usikker stamtavler, må der ikke avles på. det kan 
føre til indavl, da vi jo ikke med sikkerhed ved, hvad der ligger bag hver enkelt 
hund.Vores troværdighed bliver forringet i væsentlig grad over for udenlandske 
pomeranieejere. 
 
Forslaget blev drøftet og omfumuleret 
 
Til: 
 
Det nedlagte avlsforbud på pomeranier, der ikke kan få deres aner på stambogen 
på grund af at de kommer fra andre stambogsførte organitationer, der ikke er 
anerkendt af FCI. 
De skal fremover have specialklubbens skriftlige godkendelse + mindst en 2 
præmie, for at få ophæve forbudet . 
 
Forslagets nye formulering sendes til afstemning blandt pomeranienmedlemmer. 
 

Forslag nr. 3:  For: Imod: Blank: 
Fra Per Glerup Nielsen, Lilli Pedersen og Per Pedersen 
 
For opnåelse af dansk eksteriør championat for racen Norsk Elghund, sort, skal 
hunden have opnået                                                                                                                                        
1. præmie på 400m/3 timer schweiss spor samt 3 certifikater givet af 2 forskellige 
dommere, det sidste uddelt i åben klasse, det skal bemærkes at meritterne kan 
indhentes i vilkårlig rækkefølge. 
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Forslaget sendt til urafstemning i racen 
 

Forslag nr. 4:  For: Imod: Blank: 
Fra Per Glerup Nielsen, Lilli Pedersen og Per Pedersen 
 
For opnåelse af internationalt championat for racen Norsk Elghund, sort,  skal hunden 
have opnået 1.præmie på vildtspor I  samt 2 cac.  givet af 2 forskellige dommere, det 
ene i udlandet eller i racens oprindelsesland, det skal bemærkes at meritterne kan 
indhentes i vilkårlig rækkefølge. 
 
Forslaget sendt til urafstemning i racen 
 

Forslag nr. 5:  For: Imod: Blank: 
Fra Per Glerup Nielsen, Lilli Pedersen og Per Pedersen 
 
For opnåelse af sporchampionat for racen Norsk Elghund, sort, skal hunden have 
bestået 400m/3 timers schweiss, vildtspor I og vildtspor II, med 1. præmie samt have 2. 
præmie på udstilling. 
For opnåelse af vildtsporchampionat følger racen sporreglementet som de øvrige 
racer. 
 
Forslaget sendt til urafstemning i racen 
 

Forslag nr. 6:  For: Imod: Blank: 
Fra Anne Grethe Rasmussen og Freddy Jensen 
 
For opnåelse af dansk eksteriørchampionat for racen Østsibirisk Laika kræves 3 
cert’er hos 3 forskellige dommere på udstillinger afholdt af specialklub eller DKK og 
en 1ste præmie på en 400 meter, 3 timers Schweissprøve afholdt af en klub, der er 
anerkendt af DKK. 
 
Ændring til 2 dommer. 
 
Forslaget sendt til urafstemning i racen 
 

Forslag nr. 7:  For: Imod: Blank: 
Fra Bitten von Aspern 
 
Tilføjelse til ”Retningslinier for Spidshundeklubbens Racerepræsentantskab” 
En racerepræsentant kan kun genvælges i 2 perioder (ialt 4 år). 
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Har Racen så få medlemmer,  at der ikke kan opstilles en anden person, kan der gives 
dispensation for den enkelte race, så racerepræsentanten kan fortætte. (racen skal have 
SPK's godkendelse for dette) ellers overgår information om racen til  SPK'S bestyrelse 
( og SPK's udpegede bestyrelses person) 
 
Begrundelse: Det er sundt/fornyende for SPK'S racer at få nye personer ind til at 
viderebringe  information/aktiviteter om racerne 
 
Forslaget trukket tilbage 
 

Forslag nr. 8:  For:58 Imod:0 For/imod 21 
Fra Georg Carlsen 
 
Forslag til regler for hvalpelisten på hjemmesiden. 
 

1. Opdrætteren skal være fuldgyldigt medlem af Spidshundeklubben 
2. Der kan annonceres med ”forventede hvalpe (parring)” og ”fødte hvalpe”. 
3. Opdrætteren skal overholde Spidshundeklubbens etiske regler. 
4. Tilmelding til hvalpelisten skal ske ved benyttelse af den elektroniske blanket 

på hjemmesiden, eller eventuelt i brev til Webmaster. 
5. Begge forældredyr skal opfylde bestemmelser for stambogsføring i DKK 

(mindst 2. præmie på DKK-anerkendt udstilling, fri for arvelig cataract / PRA 
(undersøgt indenfor de sidste 12 måneder på parringstidspunktet) samt HD-
fotograferet, hvis krav indenfor racen) 

6. HD-status for begge forældredyr skal fremgå og må ikke være dårligere end 
B. (B1 ved ældre foto) Status skal dokumenteres ved fremsendelse af kopi af 
attest eller stambog. 

7. Ved parring med udenlandsk hanhund gælder samme regler (pkt. 5 og 6). 
8. Optagelse på hvalpelisten er gratis. Ved optagelse på hvalpelisten kræves det 

at opdrætteren indmelder alle nye hvalpekøbere i Spidshundeklubben. 
9. Når hvalpene er 12 uger gamle slettes de automatisk af listen med mindre 

opdrætteren har henvendt sig med ønske om fortsat at stå der. 
 
Begrundelse: Det har virket lidt tilfældigt med om en overtrædelse af de etiske regler 
er blevet opdaget, og dermed har udløst en sanktion. 
I øvrigt er dette, hvad angår HD, jo en tilbagevenden til tidligere regler. 
 
Optagelse på hvalpelisten er gratis fra næste år, hvis man i forvejen har en annonce på 
opdrættersiden/liste.   
Når man melder hvalpekøber ind i SPK , opfordres man til at sende en kopi med til 
Else på at der er betalt for hvalpekøber.  
 
Forslaget godkendt 
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Forslag nr. 9:  For: Imod: Blank: 
Fra Carl Jensen 
 
Punkt 9 i klubbens etiske retningslinier:  ”Opdrættere der overtræder ovenstående 
retningslinier, kan af bestyrelsen blive udelukket for en periode af 2 år fra optagelse på 
klubbens hvalpeliste, klubannoncer og klubbens hjemmeside.” 
 
Udover det der allerede står vil jeg gerne have tilføjet: "og/eller fra klubbens 
årskonkurrencer" 
 
Begrundelse: Begrundelsen skal være at der er nogle enkelte som "kun" avler for 
udstillingsformål uden at på nogen måde at skele til om det er sunde hunde de 
frembringer, bare der er en stjerne i et kuld, så er de ligeglade med om resten skal 
aflives af en eller grund, eller have en nedsat livskvalitet. 
 
Forslaget vedtaget 
 

7. Valg til bestyrelsen 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden: 
 

Navn Race Stemmer 
Brian Bech Eurasier 27 
Ingelise Boje Eurasier 31 
Vibeke Bødtger Kleinspitz 50 
 Kirsten K. Frantzen Grønlandshund 

Norsk Buhund 
64 

Frank Fuhlendorf Karelsk Bjørnehund 
Norrbottenspids 

28 

Birte Jensen Finsk Lapphund 112 Valgt 
Bjarne Wohlfahrt Keeshond 85 Valgt 

  
Birte Jensen og Bjarne Wohlfahrt valgt 
Kirsten Frantzen 1 supp. 
Vibeke Bødtger 2 supp 
 

Valg til racerepræsentanter 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden: 



Akita (23) 

Maria Osterhammel valgt 

Alaskan Malamute (03) 

Marianne Schlüter valgt 

Eurasier (01) 

Gitte Børgesen 19 supp.  
Anita Martins    29 valgt  

Finsk Hyrdehund (32) 

Vicki Graversen valgt 

Finsk Lapphund (19) 

Birte Jensen  32                   valgt
  
Kenneth Jensen 2                 supp
  

Grønlandshund (05) 

Mai Anouk Høllet valgt 

Japansk Spids (07) 

Kirsten Oure valgt 

Jämthund (08) 

Susanne Christiansen valgt 

Kleinspitz (34) 

Mette Antonsen  2                supp.
  
Eva Toften 5                         valgt
  

Karelsk Bjørnehund (09) 

Linda Arleth valgt 

Keeshond 

Nete Helt-Hansen valgt 

Mittelspitz (27) 

Mette Antonsen valgt 

Norrbottenspids (12) 

Frank Fuhlendorf valgt 

Norsk Buhund (13) 

Kirsten K. Frantzen valgt 

Norsk Elghund, sort (25) 

Lilli Pedersen valgt 

Norsk Lundehund (15) 

Jytte Nysom valgt 

Pomeranian (37) 

Lise-Lotte Jørgensen11         valgt 
Margrethe Steen 7                 supp.
  

Shiba (18) 

Karen Høst Poulsen valgt 

Vestsibirisk Laika (28) 

Susanne Tinzmann valgt 

Västgötaspids (16) 

Connie Kisselhegn valgt 

Østsibirisk Laika (31) 

Anne Grethe Rasmussen valgt 
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Ad 8 
Revisor genvalg  
 
Til revisorsuppleanter blev forslået Kirsten Jensen og Ingelise Boje 
 
Kirsten Jensen 26 stemmer 
Ingelise Boje 9 stemmer 
 
Kirsten Jensen valgt. 
 
Ad 9 
 
Bestyrelsen blev bedt om at spore falske mail på  SPK’s  hjemmesiden 
Giro til Else , husk at skrive ejer navn og raceog hvad beløbet dækker. 
Et medlem der har Basenji, fortalte om stoftskiftesygdom. Bjarne fortalte at SPK har beslutte på sidste best. møde at 
nedsætte et sundhedsudvalg, og foreslog spørgeren at sende når udvalget er sammensat. 
Medlemmer forespurgte til debatsiden, om den bliver åbnet igen, Bjarne svarede at det er noget bestyrelsen afgør. 
 
Referant                                                                                                Dirigent 
 
Bitten von Aspern                                                                                Kai Klysner 
 


