
  Spidshundeklubben, Generalforsamling 2020                                           

 

Spidshundeklubben 

Generalforsamling 
Søndag den 14. juni 2020 - Kl. 12.00 

Hotel Only Sleep 
Trafikcenter Allé 4, 4200 Slagelse  



2 Spidshundeklubben, Generalforsamling 2020 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Årsberetning til godkendelse 

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

6. Forelæggelse af budget, fastlæggelse af kontingentstørrelse , eventuelle tillæg og sats for intern kørsel 

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

8. Bekendtgørelse af resultatet af valg 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

Indholdsfortegnelse 
 
DAGSORDEN  ...................................................................................................... 2 
TILMELDING ........................................................................................................ 2 
PKT. 4:  ÅRSBERETNING 2019 ............................................................................ 3 
   Oversigt over registrerede SPK hunde i DKK ........................................ 5 
PKT. 5:  REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE ............................................ 6 
   Kontantbeholdning hos racerepræsentanter ....................................... 8 
PKT. 6   FORELÆGGELSE AF BUDGET FOR 2020 ................................................. 8 
   Kontingentsats for 2021 ....................................................................... 8 
   Sats for udenlandske medlemmer ....................................................... 8 
   Sats for intern kørsel ............................................................................ 8 
PKT. 7   BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG  ................................................ 9 
PKT. 8   BEKENDTGØRELSE AF DIVERSE VALG .................................................... 9 
   Bestyrelse ............................................................................................. 9 
    
 

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 en sandwich kl. 12:00 umiddelbart inden generalforsamlingen. 

Tilmelding til frokost og generalforsamling skal ske via NemTilmeld på 

www.spidshundeklubben.nemtilmeld.dk senest den 6. juni 2020. 

 

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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Beretning 2019 
 
Spidshundeklubben ønsker at være en klub, hvor der er plads til alle, og samtidig en klub det tilbyder jer medlemmer 
så mange forskellige aktiviteter som muligt.  
 
I en specialklub som Spidshundeklubben, der favner 41 forskellige racer, er det altid en udfordring at kunne tilbyde vo-
res godt 600 medlemmer noget, der dækker alles interesser.  
 
Vi er derfor også glade for, at klubben udvikler sig, og tilbyder flere og flere aktiviteter til jer medlemmer.  
 
Spidshundeklubben er en klub, der som alle andre klubber er 100% afhængig af frivillige ildsjæle. Det ville ikke være 
muligt af drive en klub med mere end 600 medlemmer uden vores mange engagerede frivillige.  
At være frivillig betyder, at man tilbyder sin hjælp uden at få løn for det udførte arbejde og samtidig, at man bruger sin 
fritid på at gøre det muligt for alle både medlemmer og ikke medlemmer, at deltage i klubbens mange aktiviteter.  
Vi har altid brug for flere frivillige, så jeg vil som altid opfordre så mange som muligt til at henvende sig til os. Vi tager 
imod al den hjælp vi kan få, så har du interessen, så sig endelig til! 
 
Vi kan ikke takke alle klubbens frivillige medlemmer nok. Det er dem der altid lægger et stort arbejde i at få klubbens 
aktiviteter planlagt og afviklet til glæde for alle deltagerne.  
 
Spidshundeklubben har igen i 2019 registreret et flot antal medlemmer. I 2019 har Spidshundeklubben 611 medlem-
mer mod 626 i 2018, 536 i 2017, 509 i 2016, 512 i 2015, 529 i 2014, 555 i 2013, 536 i 2012 og 501 i 2011.  
Bestyrelsen valgte i 2018 at iværksætte en prøveperiode, hvor vores opdrættere uden omkostninger kunne indmelde 
deres hvalpekøbere i klubben. Prøveordningen var en succes, og vi kan se, at vi formår at fastholde et medlemstal 
over 600, hvilket er meget glædeligt. Prøveordningen fortsætter til og med 2020, hvor bestyrelsen vil evaluere, om ord-
ningen skal fortsætte fremadrettet. 
 
Ved generalforsamlingen i april 19 blev Lene Wohlfahrt og Thomas Giesmann valgt til bestyrelsen.  
suppleant blev Susanne Bang og 2. suppleant Pia Rødvig Kristiansen.  
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 møder, hvoraf ét møde for første gang blev afholdt som et onlinemøde. 
 
Økonomien: 
Også på den økonomiske side ser året positivt ud. Vi har fået flere kontingentindtægter, og vores udvalg har rigtig godt 
styr på økonomien. Udstillingsudvalget og vores nystartede Rally udvalg har givet overskud, mens de øvrige udvalg har 
haft ganske små underskud. Der blev afholdt Mindeudstilling for Grete Christensen, og der brugte Spidshundeklubben 
godt 22.500,- til ekstra fine rosetter og præmier. 
 
Vores blad er blevet en del dyrere i 2019 end sidste år. Det skyldes dels større udgifter til udsendelse men også til tryk-
ningen, da vi har besluttet Spidshundebladet skulle være fuldfarvet på alle sider. Vi har været i den heldige situation at 
bladet er blevet brugt flittigt af medlemmerne, så det har nået sin maksimale størrelse i alle numre. 
Klubben har igen i år ydet tilskud til spisning ved to sociale arrangementer, nemlig generalforsamlingen og juleudstillin-
gen. 
 
Sidst i 2018 valgte bestyrelsen at opdrættere kunne melde deres hvalpekøbere gratis ind i klubben. Vi kan se det har 
haft en positiv effekt på medlemstallet, og allerede i 2019 gav det lidt ekstra på kontingentindbetalinger. Vi forventer det 
viser sig tydeligere i 2020. 
Status lige nu er at 48% af indbetalingerne kommer via betalingsservice, og vi opfordrer endnu flere medlemmer at 
benytte denne service, da det gør arbejdet meget nemmere og billigere for klubben at håndtere. 
Årets samlede resultat, er et overskud 20.539,02. 
 
I budgettet for 2020 og 2021 har vi afsat penge til ekstra aktiviteter, og vi har derfor budgetteret med et underskud. De 
aktiviteter vi tænker på, kunne være spændende foredrag, aktivitets dag/weekend, eller nyudvikling af f.eks. vores 
hjemmeside. Bestyrelsen ønsker at anvende nogle af pengene fra vores arv til gavn for alle klubbens medlemmer, vi 
ønsker ikke at de penge bare skal stå uvirksomme hen som en beholdning. 
 
I år har vi kørt med den samme regnskabsopstilling som tidligere år, men efter vi er gået over til Conventus, har vi be-
sluttet at ændre regnskabsopstilling til næste år. Der vil komme flere detaljer i regnskabet, da det vil komme til at af-
spejle de konti vi bogfører på direkte. Det vil gøre Bestyrelsens budgetopfølgning hen over året nemmere, og I vil få et 
større overblik over både indtægter og udgifter. 

  
Sociale medier: 
Vi oplever beklageligvis fortsat, at der kommer opslag på klubbens Facebook side, som eskalerer og hurtigt får en kri-
tisk og anklagende tone. Heldigvis formår vi at holde dette på et ”acceptabelt” niveau, hvor det er et absolut fåtal af 
vores medlemmer, det forholder sig stærkt kritisk til klubbens indsatser. Nogle gange er kritikken berettiget, og andre 
gange bestemt ikke. Efter deltagelse på DKK’s repræsentantskabsmøde, blev det tydeligt, at de sociale medier har en 
markant negativ indvirkning på rigtigt mange kredse og specialklubber. Enkelte specialklubber oplever så store udfor-
dringer, at det truer klubbens overlevelse. Det må aldrig ske for Spidshundeklubben!   
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Lad os bruge sociale medier med respekt for hinanden og med udgangspunkt i det positive der er i den gode dialog. 
Brug nu klubbens hjemmeside, hvor der er kontaktoplysninger til både bestyrelse og udvalg, og ret jeres spørgsmål 
direkte til rette vedkommende. Det vil løse mange utilsigtede konflikter skabt på sociale medier.  
 
Beretning fra klubbens udvalg: 
 
Der blev afholdt et fællesudvalgsmøde med deltagelse fra alle klubbens udvalg samt bestyrelsen. Mødet blev brugt 
til at opdaterer hinanden på de aktiviteter, planer og udfordringer der er i de enkelte udvalg, og der er en rigtig god 
sparring og feedback fra deltagerne fra de forskellige udvalg. 
 
 
Medieudvalget: 
Spidshundeklubbens kommunikationskanaler er en god blanding af trykte medier og elektroniske medier. 
Der er sket rigtigt mange ting i udvalget i den seneste tid. Vores medlemsblad ”Spidshunden” udkommer 6 gange om 
året i fuldfarve, og der efterspørges flere artikler fra jer medlemmer. 
Udvalget arbejde også med klubbens udtryk og design, så vi opnår den største genkendelighed og et professionelt 
udtryk, der bliver gennemgående i både udvalg, blad og andre trykte materialer. I vil i den kommende tid opleve, at 
flere af klubbens trykte materialer skifter layout, herunder bl.a. et rentegnet logo, brevpapir til klubbens udvalg, cert-
kort og diplomer er re-designede. Der er også planer om ar re-designe både blad og hjemmeside op mod det nye 
fælles design.  
Der har i 2019 været flere ændringer i sammensætningen af udvalget, der p.t. består af 3 faste medlemmer. Der er 
afviklet ét møde i udvalget i 2019, og endvidere en del elektronisk dialog. 
 
Udstillingsudvalget: 
I alt blev der i 2019 afviklet 7 udstillinger, hvoraf 5 var enkeltudstillinger og 2 var dobbeltudstillinger med deltagelse af 
1.304 udstillere. Antallet af deltagere svarer til gennemsnitlig 186 udstillede hunde pr. udstilling.  
Vi har således igen i år haft en stor tilslutning til vores udstillinger, hvilket vi er meget glade for. 
Årets største udstillingsarrangement er ”juleudstillingen”, hvor vi for første gang i en længere periode oplevede tilba-
gegang i antal deltagere. I 2019 deltog 214 mod 256 i 2018.   
Denne udstilling omfattede også i år fællesspisning samt overrækkelse af præmier til årets guldhunde og klubvinde-
re, og blev igen afviklet med stor succes, selv om man pga. dommerforhold måtte afvikle BIS konkurrencerne før 
fejringen af årsvinderne.  
 
De 2 dommeraspiranter vi indstillede sidste år, er begge godt i gang med deres uddannelse, og den ene er godkendt 
på sin første race, og den anden er godt på vej. De fortsætter begge med at udvide til i første omgang deres 5 indivi-
duelt tildelte SPK racer.  
Der er kommet nye regler i DKK, og da en dommer nu maksimalt må dømme 80 hunde, er vi nået til et punkt, hvor vi 
på flere udstillinger må sætte en ekstra dommer ind. Om der skal en ekstra dommer på en given udstilling ved vi 
først, når der er lukket for tilmeldingerne. Der kan i givet fald komme dommerændringer, hvilket vi også har oplevet i 
2019. Vi håber på udstillernes forståelse herfor.  
 
Sporudvalget: 
Udvalget har afholdt 2 sporprøver i 2019 med deltagelse af 16 hunde. Alle spor gennemføres på nuværende tids-
punkt i skov. Der er behov for flere hjælpere til afvikling af sporarrangementerne, så kontakt udvalget, såfremt du har 
interesse i at hjælpe til. I 2020 er der i skrivende stund planlagt et par prøver, som afvikles som lukkede prøver. Ud-
valget kæmper med at finde egnede arealer, og med at få lov til at benytte egnede skovområder.  
Mentalbeskrivelsesudvalget: 
Der har været afviklet 3 beskrivelser i 2019 med deltagelse af 28 hunde, hvoraf 50% var SPK racer. En enkelt SPK 
race har deltaget i en beskrivelse udenfor SPK regi. I dag har vi ønskeprofiler på 12 SPK racer, og deltagere fra 7 
racer er blevet beskrevet. I 2019 er der udarbejdet ønskeprofiler på 3 nye racer. I 2020 er det p.t. planlagt 3 beskri-
velser. Vi har ét medlem, der er startet op på mentalbeskriveruddannelsen. Udvalget oplever også udfordringer med 
at finde egnede arealer, som helst skal være indhegnede.  
 
Rallyudvalget: 
Rally blev startet op i Spidshundeklubben i 2019, og der er allerede afviklet 3 rallyprøver. 2 prøver der var åbne for 
alle, og 1 prøve kun for SPK racer. Der har været 30 deltagere på de afholdte prøver. I 2020 vil der igen være en 
rallyprøve i forbindelse med udstillingerne i Fuglebjerg. Det er en glæde for klubben, at vi nu har kompetencerne til 
også at tilbyde rally som aktivitet i klubben.  
 
Hyrdeudvalget: 
Dette udvalg har ligget stille i nogle år, men vi forventer at kunne starte udvalget op igen i 2020, hvilket er meget 
glædeligt. 
 
Generelt set er de mange afholdte aktiviteter gennemført med stor opbakning fra deltagerne. Det er muligt at deltage 
i klubbens aktiviteter uden at være medlem af klubben. Alle er velkommen, og vi er glade for alle de deltagere der 
kommer. Klubben er dog også afhængig at indtægter for at kunne holde klubben i gang. Derfor opfordrer vi naturlig-
vis alle til at melde sig ind i Spidshundeklubben, og dermed for blot 1 krone om dagen, at sikre klubbens fremtid. 
 
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 rart at deltage i klub-
bens aktiviteter samt at være medlem i Spidshundeklubben. 
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Oversigt over registrerede SPK hunde i DKK 

Race Antal 2019 Import Antal 2018 Import Antal 2017 Import Antal 2016 Import 

Akita 13 1 13 5 5 2 8 3 

American Akita 7 4 24 6 16 5 43 4 

American Eskimo Dog 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anjing Kintamani-Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 

Basenji 11 3 5 5 8 4 0 1 

Canaan Dog 0 0 0 1 0 0 0 0 

Finsk Hyrdehund  6 2 5 1 7 0 3 3 

Finsk Lapphund 149 4 149 14 117 9 141 15 

Finsk Spids 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gross-Spitz 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hokkaido 0 0 0 1 0 0 0 0 

Hällesforshund 0 0 0 0 0 0 0 0 

Japansk Spids 60 1 43 1 59 1 78 3 

Jämthund 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kai 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karelsk Bjørnehund 0 1 6 0 0 0 0 1 

Keeshond 12 2 27 6 19 2 0 5 

Kishu 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kleinspitz 0 0 2 1 3 1 10 2 

Korea Jindo Dog 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mittelspitz 19 6 26 2 16 1 17 2 

Norrbottenspids 23 0 14 0 17 2 16 0 

Norsk Buhund 12 1 18 2 8 0 7 2 

Norsk Elghund, Sort 0 0 0 0 0 0 0 0 

Norsk Elghund, Grå 0 2 0 0 0 1 0 1 

Norsk Lundehund 6 0 6 1 8 1 2 3 

Peruviansk hårløs 4 0 0 0 15 4 9 0 

Russisk-Europæisk Laika 0 0 0 0 0 0 0 0 

Shiba 38 11 57 8 49 6 35 7 

Shikoku 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svensk Hvid-Elghund 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svensk Lapphund 1 1 7 1 7 0 0 0 

Thai Bangkaew Dog 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thai Ridgeback Dog 0 1 0 1 0 0 6 1 

Thaiwan Dog 0 0 0 0 0 0 0 0 

Volpino Italiano 12 0 13 4 36 1 28 3 

Vestsibirisk Laika 0 0 0 0 0 0 0 0 

Västgötaspids 18 5 29 3 20 6 33 3 

Xoloitzcuintle 6 2 0 0 0 0 10 3 

Yakutian Laika 0 1 0 0 0 0 0 0 

Østsibirisk Laika 0 0 0 0 0 0 0 0 

I alt 397 49 444 63 410 46 446 62 

 
Formanden takker af: 
Efter 5 år på posten, har jeg vurderet, at tiden er inde til at give stafetten videre til en anden. Jeg har nydt at være 
en del af bestyrelsen, og det arbejde vi har udført. Vi har en god klub, hvor vi gør alt hvad vi kan for, at skabe en 
god klub med en god klubånd. Det synes jeg, vi langt hen af vejen er lykkedes med. Tak til jer alle for et godt sam-
arbejde om vores fælles interesse og klub. Pas godt på det vi har – det er kun til låns. 
 
Allan Pedersen 
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Resultatopgørelse Note 2019  2018 

Indtægter     

Kontingenter  159.259,37  148.150,74 

Arv   0,00  963.737,36 

Indtægter i alt  159.259,37  1.111.888,10 

     

Udgifter     

Arrangementer     

Arrangementer indtægter 1 13.765,70  27.616,67 

Arrangementer udgifter 1 -16.003,74  -38.460,40 

I alt arrangementer  -2.238,04  -10.843,73 

     

Bestyrelse     

Generalforsamling  -24.805,48  -19.417,55 

Transport og mødeafholdelse  -11.171,34  -15.615,38 

Transport og mødeafholdelse udvalg  -1.641,19  -7.908,11 

Porto  -4.008,20  -2.849,10 

Småanskaffelser  -6.116,12  -2.209,38 

Kontorartikler  -358,60  -1.048,95 

Forsikring  -3.670,00  0,00 

Øvrige udgifter  -1.062,26  -678,00 

I alt bestyrelse  -52.833,19  -49.726,47 

     

Spidshunden og hjemmeside     

Annoncer  0,00  4.880,00 

Trykning  -56.625,00  -45.493,75 

Forsendelse  -49.824,80  -31.747,80 

Webhotel og domæne  -2.016,64  -1.949,50 

I alt Spidshunden og hjemmeside  -108.466,44  -74.311,05 

     

Øvrige udgifter     

Racerepræsentanter  -940,72  -6.025,26 

Tilskud til racer  -2.550,00  -5.763,00 

Gebyrer, (bank, nets og nemtilmeld)  -87,66  -3.819,78 

I alt øvrige udgifter  -3.578,38  -15.608,04 

     

Klubbens udvalg     

Tilmeldingsgebyrer/salg af rosetter  42.963,13  27.054,40 

Transport og mødeafholdelse  -3.883,14  -22.435,34 

Kontoartikler, materialer og porto  -5.430,41  -5.140,80 

Udgifter i fbm jubilæum - Forbrug af arv  0,00  -143.687,77 

Udgifter i fbm prøver og test  -32.734,71  -9.543,05 

I alt udvalg  914,87  -153.752,56 

     

Udstillinger     

Tilmeldingsgebyr  449.569,00  504.335,03 

Katalog, annoncer mv  636,04  4.897,44 

Dommere og ringpersonale  -176.381,53  -190.889,41 

Udstillingsledelse og medhjælpere  -57.786,69  -115.040,30 

Halleje  -28.135,00  -37.754,50 

DKK  -30.865,00  -33.373,00 

Præmieforbrug, -bånd og rosetter  -95.421,52  -103.807,30 

Kontorartikler, porto mv.  -11.099,94  -1.957,11 

Transport af materiel og øvrige udgifter  -21.054,00  -23.577,25 

Udstillinger i alt  29.461,36  2.833,60 

     

Udgifter i alt  -136.739,82  -301.408,25 

     

Årets resultat før afskrivninger  22.519,55  810.479,85 

     

Af- og nedskrivninger     

Af- og nedskrivning inventar 2 -1.980,53  -1.980,53 

Af- og nedskrivninger i alt  -1.980,53  -1.980,53 

     

Årets resultat  20.539,02  808.499,32 
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Aktiver     

     

Anlægsaktiver     

Inventar 2 0,00  1.980,53 

Anlægsaktiver i alt  0,00  1.980,53 

     

Omsætningsaktiver     

Rosetter og dommergaver 3 31.960,97  17.217,30 

Andre tilgodehavender  0,00  0,00 

Omsætningsaktiver i alt  31.960,97  17.217,30 

     

Likvider     

Kasse  4.583,00  3.932,50 

Kasse Euro  3.892,41  1.597,53 

Bank  1.299.077,05  1.300.686,40 

Likvider i alt  1.307.552,46  1.306.216,43 

     

Aktiver i alt  1.339.513,43  1.325.414,26 

     

 Note 2019  2018 

Passiver     

     

Kapitalkonto     

Kapitalkonto primo  1.276.569,11  468.069,79 

Årets resultat  20.539,02  808.499,32 

Kapitalkonto i alt  1.297.108,13  1.276.569,11 

     

Mellemregning racer og anden gæld     

Mellemregning Japansk Spids  16.087,28  17.202,03 

Mellemregning Buhund  2.139,00  2.139,00 

Mellemregning Karelsk Bjørnehund  6.250,82  6.250,82 

Mellemregning Basenji  560,00  560,00 

Mellemregning Västgötaspids  3.515,16  3.215,16 

Mellemregning Finsk Laphund  2.913,54  2.913,54 

Anden gæld  10.939,50  16.564,60 

Gæld i alt  42.405,30  48.845,15 

     

Passiver i alt  1.339.513,43  1.325.414,26 

     

Noter     

     

Note 1 Arrangementer     

Indeholder ind- og udgifter i forbindelse med julefrokost.   

     

     

Note 2 Anlægsaktiver - Inventar  2019  2018 

Saldo 1. januar  1.980,53  3.961,06 

Tilgang/afgang i året  0,00  0,00 

Afskrivning i året  -1.980,53  -1.980,53 

Saldo 31. december  0,00  1.980,53 

     

Inventar afskrives lineært over 3 år.     

     

Note 3 Præmiebeholdninger  2019  2018 

Saldo 1. januar  17.217,30   32.427,18  

Indkøb i året  110.165,19   83.489,62  

Forbrug i året  -95.421,52   -98.699,50  

Saldo 31. december  31.960,97   17.217,30  
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PKT. 6.  FORELÆGGELSE AF BUDGET, FASTLÆGGELSE AF KONTINGENTSTØRRELSER, EVENTUELLE TILÆG OG 
SATS FOR INTERN KØRSEL 

Kontingentsats for 2021  

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 350,00 for normalkontingent 
 
 
 

Sats for udenlandske medlemmer 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret tillægssats: Kr.: 40,00 

Note: Dette dækker porto til udlandet, samt evt. gebyr for at modtage kontingentet. 

Sats for intern kørsel 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår statens lave takst 

Beholdning hos racerne 2019: 
  
 

Primo beholdning Ultimo beholdning Race 

Norsk Buhund 664,00 324,00 

Shiba 38,00 595,00 

Finsk Laphund 1000,00 1000,00 

Finsk Hyrdehund 500,00 500,00 

Västgötaspids 624,50 -451,00 

   

I alt hos racerepræsentanter 2.826,50 1.878,00 

Budget 2021 
Reguleret  
2020 

Oprindelig  
2020 Reguleret 2019 Oprindelig 2019 Realiseret tal 2019 

Kontingenter 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 159.259 
Andre indtægter 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 

Bestyrelsesudgifter -50.000 -50.000 -75.000 -75.000 -75.000 -30.008 

Forbrug af arv -75.000 -75.000 0 0 0 -22.546 

Spidshunden og hjemmeside -110.000 -110.000 -93.000 -93.000 -93.000 -108.466 

Generalforsamling -25.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.805 

Sporudvalg -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.096 

Hyrdeudvalg 0 0 0 0 -6.000 0 

Medieudvalg -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -660 

Rallyudvalg -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 3.299 

Mentalbeskrivelsesudvalg -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -628 

Udstillingsudvalg 30.000 30.000 30.000 -20.000 30.000 52.007 

Tilskud til racer -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -2.550 

Andre udgifter -2.000 0 -50.000 -20.000 -5.000 -3.266 

Overskud/underskud -60.000 -57.000 -40.000 -60.000 5.000 20.539 

Note Det budgetterede underskud for 2019-2021 er budgetsat med ekstraordinære tiltag til andre aktiviteter. 
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PKT. 7  Behandling af indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag til behandling 
 

 

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 .................................... Valgt 
Pia Rødvig Kristiansen Volpino Italiano ................................... Valgt 
Flemming Emanuelsen Nedza American Akita .................................... Valgt 
 
Valg af 2 suppleanter: 
 
 
 

PKT. 9 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

 
 
 
 
 
 
PKT. 10 Eventuelt  
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Notater: 
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Rediger egne medlemsoplysninger, samt tilmelding til PBS 
 
Klik på linket på Spidshundeklubben.dk 

 

Klik på ”Glemt adgangskode” for at oprette adgangskode til SPK’s medlemssystem: 

 

Indtast den mail eller det mobil nummer som du er registreret i medlemssystemet med og tryk send. 
Du vil herefter modtage følgende besked: 

 

Herefter vil du modtage en mail med loginoplysninger, klik på linket i mailen og tryk login øverst til højre. 
Log ind med oplysningerne fra mailen. 
Klik ændre adgangskode. 
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Generalforsamling 
Søndag den 14. juni 2020 - Kl. 12.00 

Hotel Only Sleep 
Trafikcenter Allé 4, 4200 Slagelse 

P-billet udleveres af Thomas Giesmann 

Bestyrelsen siger mange tak for fremmødet. 
På gensyn næste år på Fyn 


