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Resultat af urafstemningerne 2004: 
  
Efter optælling af de indkomne stemmer den 1. august 2004 blev resultatet som følger: 
  
Forslag nr 1, fra bestyrelsen 

§8 stk. 3 ændres til: 
Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter må skriftlig tilsendes formand eller sekretær senest 6 uger 
før generalforsamlingen. 
  
 
 

Stemmesedler i alt 85 
For forslaget 73 
Imod forslaget 3 
Blanke/ugyldige stemmer 9 

 
 
Forslag nr 2, fra bestyrelsen 

§6 stk. 3 ændres til: 
På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingentstørrelsen, tillæg for udenlandske medlemmer og 
sats for klubbens interne kørsel. 
 
 

Stemmesedler i alt 85 
For forslaget 75 
Imod forslaget 0 
Blanke/ugyldige stemmer 10 

  
Forslag nr 3, fra bestyrelsen 

§13 stk. 5, punkt 5 ændres til: 
Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingentstørrelsen samt satser for udenlandske medlemmer og 
intern kørsel. 
  

Stemmesedler i alt 85 
For forslaget 75 
Imod forslaget 0 
Blanke/ugyldige stemmer 10 

  
  
  
 
Avlsrestriktion for racen Akita 

Akita skal inden parring være fotograferet og fri (A eller B) for HD, ellers må de ikke anvendes i avl. 
 

Stemmesedler i alt 7 
For forslaget 6 
Imod forslaget 0 
Blanke/ugyldige stemmer 1 

 
Avlsrestriktion for racen Karelsk Bjørnehund 

Hvalpe i racen Karelsk Bjørnehund kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre er undersøgt af et 
medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel og fundet fri for katarakt af arvelig karakter og PRA. 
Første undersøgelse skal være foretaget inden første parring, dog tidligst når hunden er 12 måneder 
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gammel. En øjenattest må ikke være mere end 12 måneder gammel på parringstidspunktet. Denne 
restriktion træder i kraft snarest mulig dvs. den dato DKK kan godkende restriktionen. Bemærk: Denne 
restriktion gælder for alle hunde i racen, uanset hvornår hunden er født eller registreret.  
Påvises PRA hos en Karelsk Bjørnehund, udelukkes denne, dens forældre samt dens evt. afkom fra al 
videre avl. Dette gælder for alle hunde, der er registreret efter den dato DKK kan godkende restriktionen, jfr. 
dato i afsnit 1. Bemærk: Denne restriktion omfatter begge forældre, også selv om disse er registreret før 
nævnte dato. 
  

Stemmesedler i alt 31 
For forslaget 26 
Imod forslaget 5 
Blanke/ugyldige stemmer 0 

 
Avlsrestriktion for racen Great Japanese Dog 

At alle Great Japanese Dog inden parring skal være HD fotograferet og have resultat A eller B, ellers må den 
ikke anvendes i avl 

Stemmesedler i alt 4 
For forslaget 4 
Imod forslaget 0 
Blanke/ugyldige stemmer 0 

 
  
  
 
Stemmerne optalt af  
Carl Jensen, Næstformand og Ann Adrian, Revisor. 
 
Samtlige forslag blev vedtaget og er videregivet til Dansk Kennel Klub.  Spidshundeklubben gør 
opmærksom på at ingen af forslagene træder i kraft før DKK har bekræftet dem. 
Dette vil blive offentliggjort i Spidshunden og på hjemmesiden. 
  
Bjarne Wohlfahrt 
Formand 
 
 


