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Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af mindst 2 stemmetællere.
Godkendelse af formandens beretning.
Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
Behandling af indkomne forslag.
Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 1- revisorsuppleant.

10. Eventuelt.
Formanden Gitte Baalkilde bød velkommen og oplyste, at vi var i alt 45 stemmeberettigede.

1,. Valg af dirigent.
K. K. Jensen blev valgt. K.K. Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent.
Tove Møller Christensen blev valgt.

3.

Valg af mindst 2 stemmetællere.
Jeanette Hougaard og Poul Erik Linnet blev valgt.

4.

Godkendelse af formandens beretning.
Bemærkninger til formandens beretning:
Gitte Baalkilde oplyste, at agility udvalgets beretning ikke var med i den udsendte beretning. Gitte
Baalkilde læste udvalgets beretning op:
"Årsberetning for ogilityudvolget for 2016
I år, vor der desværre kun 7 hund, som sendte resultater ind til årets hund, og det vor min egen.
Til klubmesterskobet deltog 4 begynderhunde og 17 øvede hunde. Dog deltog ikke olle. Desværre.
Men vi havde nogle hyggelige timer. Efter klubmesterskabet hovde vi"kom og prgv". Folk kom stille
og roligt dryssende for ot prøve.Selv et por hundeførere fik vi "igennem" bonen.
Tok til dem, som hjælper, når vi ofholder klubmesterskab og "kom og prgv". Uden jer kon det ikke
lode sig gøre, do det blo. er et tungt orbejde ot slæbe rundt på bonen.
Agility formond, Nete Trorup"

er Christensen
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Ulrikke Olsen spørger om, hvad sponsorudvalget er? Gitte Baalkilde forklarede, at udvalget søger
præmier til alle konkurrencer. Anja Sørensen er formand for udvalget.
Sekretæren, der administrerer medlemslisten, oplyste på forespørgsel fra Else Palmquist, at
klubben ved udgangen af 2015 havde 524 medlemmer. Nye medlemmer i 2Ot6 er 109. Heraf er 70
indmeldt af opdrættere. Nuværende medlemstal er 451 - ikke fornyelse af medlemskab er 93.

internationalt arbejde oplyste Gitte Baalkilde, at klubbens daværende
formand Jørgen Metzdorff deltog i formandsmØdet, og avlsudvalgets formand Else Westermann,
deltog i mødet omkring avl. Svend Brandt Jensen deltog som medlem af kommiteen.
På spørgsmålvedrørende

til bladet oplyste Anne Marie Toft Hansen, der er nyt medlem i udvalget, at der kun
kom 4 blade. Der havde til tider været tyndt med stof.
På spørgsmål

Wilfred Olsen opfordrede til, at klubben udgav 5 blade, da bladet kommer alle til glæde.
Marie Elmgren Nielsen spurgte, om man havde overvejet reklamer i bladet.
Jette Gram savnede en udstillingskalender, da hun boede et sted, hvor der var meget dårlig
netdækning. Anne Marie Toft Hansen og Vibeke Jacobsen vil forsøge at få noget fra hvert udvalg i
de kommende blade og prøve at højne klubbens faglige indhold. Begge opfordrede alle til at sende
materiale til redaktionen.
Else Palmquist spurgte

til klubbens pjece.

Jørgen Metzdorff havde arbejdet med pjecen

-

mere

vides ikke.

Marie Elmgren Nielsen savner oplysninger om, hvor mange der giver en hånd med, og spurgte om,
hvad gør bestyrelsen for at understøtte aktiviteterne. Gitte Baalkilde oplyste, at mange har givet en
hånd med. Vi har bare ikke tal på, hvor mange. Dog mangler klubben hjælp - specielt en
webmaster og en grafiker. Gitte Baalkilde oplyste, at de forskellige udvalg var i gang med at lave
kort over opgaver.
Vedrørende træf sagde Ulrikke Olsen, at man kunne kigge 15 år tilbage, hvor hver region lavede
træf. Få ansvaret delt ud. Gitte Baalkilde var enig.
Nina Vejstrup sagde, at vores træf var blevet meget store, og at det var en stor opgave for en

region. Nina roste foreningensdagen.
Anne Marie Toft Hansen syntes, at vi havde mange ressourcer, det suppleret med opgavekort til
små opgaver-f.eks. Erna Lehmanns lotteritiltræf, ville løse en del. Marie Elmgren Nielsen var
enig. Det var vigtigt, at der blev sat rammer for opgaverne.
Jøryen Clemmensen havde ikke set invitation til foreningsdag. lnvitationen var lagt på hjemmeside-n
og annonceret på facebook, ligesom der var sendt invitation til alle udvalgsmedlemrner: )øi5en
Clemmensen ville ønske et nyhedsbrev f.eks. på mail. Laila Didriksen syntes, at man'også sOlv har
et ansvar.
;

,ngen enstemmigt godkendt.

Christensen
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Det blev holdt en kort pause for at få frisk luft ind i lokalet, Et stemmeberettiget medlem
forlod generalforsamlingen kl, 15:l-4 - herefter er der så 44 stemmeberettigede.
5.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse at
a nsva rsfri hed (decha rge).
Kate Palmquist redegjorde for regnskabet. Der havde været flere hvalpeindmeldelser, hvilket havde
givet 10.000 kr. mere. Træffet havde også givet overskud
givet overskud med 3.400 kr.

-

3.000 kr. Udstillinger havde ligeledes

Bladet havde brugt 29.000 kr. mindre end ventet. Bestyrelsen sparede kørepenge ved selv at have
betalt noget. Til det internationale samarbejde betaler vi et bidrag til lSlC pr. medlem. I 2016 blev
det til 4.476 kr. Rally havde igen givet et flot overskud. Vedrørende medlemsaktiviteter var der
nogle, der var blevet aflyst. Udgifter til at regionerne kunne fejre vores Jubilæum blev mindre end
beregnet.
Regnskabet blev enstemmig vedtaget, og K.K. Jensen meddelte ansvarsfrihed
forelagte regnskab.

6.

til bestyrelsen for det

Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent.
Budgetbehandling. Kate begrundede de forskellige tal. Jørgen Clemmensen henviste til sidste års
generalforsamling og opfordrede bestyrelsen tilat spare. Budgettet udviser underskud på
14.500 kr.

Kontingent for 2018
7.

-

uændret.

Behandling af indkomne forslag.
K. K. Jensen oplyste, at der var indkommet 3 forslag, hvoraf det ene var en lovændring.

Lovændrings skal vedtages med 2/3 stemmeflertal.

Generalforsamlingen behandlede først forslaget vedrørende lovændring
Forslaget

til lovændring, der var stillet af Bibi Lindskouw -

familiemedlemskab

-

-

herefter de 2 6vrige.

og omhandlede regler

for

blev livligt diskuteret. Diskussionen endte ud i, at forslagsstilleren trak sit

forslag.
og som omhandlede pointfordeling vedrørende
året hund, blev ligeledes diskuteret af generalforsamlingen. Diskussionen endte ud i at
forslagsstilleren trak sine forslag, og at bestyrelsen lovede at behandle begge forslag på et
De 2 øvrige forslag

- stillet af Jør1en Clemmensen -

bestyrelsesmøde.

8.

OffentliggØrelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
Gitte Baalkilde og Bibi Lindschouw valgt for en toårig periode.
Suppleanter for 1 år blev Thomas Jensen og Marie Elmgren Nielsen i nævnte rækkefplgeJ,

Side

Referent

-

Tove

r Christensen
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Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Heidi Poulsen og Jørgen Clemmensen blev valgt som revisorer, og Bjarne Lehmann blev valgt som
revisorsupplea nt.

10. Eventuelt.
Hvalpetest - Anne Marie Toft Hansen
"Det er endnu ikke muligt at blive uddonnet hvolpetester gennem DKK. Det kunne jeg godt tænke
mig, at det blev, og ot klubben ville støtte op om det. lnd til det er muligt og i lyset of det stærkt
stigende ontol hvalpekuld, vil jeg foreslå bestyrelsen, ot den arbejder for en kvolificering af nogle
hvolpetestere, så alle får mulighed for ot få testet deres hvolpe.
I forhold til det hor jeq hoft en diolog med Helle Mulvod og Ullo Sonne, der tilbyder ot uddonne
hvolpetestere grotis - bortset fro egenbetoling af kørsel og kompendium. Mon kan følge både Helle
og tJllo i proktikoplæringen ude hos opdrætterne. Tidligere hor det været et krov, ot mon skulle hove
en boggrund som mentalbeskriver for ot blive uddannet som hvalpetester, men Helle Mulvod hor
sagt jo til også ot uddanne folk med baggrund i Opdrætteruddonnelse/Hundeholderuddannelse og
erfaringer fro eget opdræt.

jeg vil da gerne foreslå, ot
bestyrelsen ser på muligheden of ot udvælge og støtte op om interesserede med et rammebeløb til
betoling af de udgifter, der er forbundet med uddonnelsen

Så hor man disse forudsætninger og lysten, så er tilbuddet åbent. Men

På den måde kon klubben sikre, ot der vil være hvolpetestere nok til rådighed, og ot kostprisen
en test svorer til standorden i andre klubber.

for

Hvis bestyrelsen er interesseret, hor jeg oftolt med Helle Mulvod, ot jeg kon videregive det
materiale, jeg hor fået, som uddyber tilbuddet."

Basis og Basis+ stambøger

-

Anne Marie Toft Hansen

"Det er vist et kontroversielt emne, men jeg vover olligevel ot bringe det op i dette forum. I forhold
til den meget snok om ovlsanbefolinger og etiske retningslinjer for ovl vil jeg gerne drøfte, om vi
som klub skol indføre Basis+ stombøger.
Avlsanbefolinger og etiske retningslinjer mener jeg, vi hor for ot sætte rocens torv over den enkelte
opdrætters torv.
De oplysninger om avlsonbefolinger, som er tilgængelige på hundeweb, er sørgelig læsning.

Statistikken viser, ot onbefalingerne i højere grod tilsidesættes end følges.
proksis kan det i enkelte tilfælde være gonske velbegrundet. I ondre tifælde ikke, og jeg går
personligt ind for, ot vi fØrst og fremmest prøver ot rette op på det gennem mere oplysning,

I

erforingsudveksling og åbenhed.
Men måske er det derudover nødvendigt, ot ktubben også gør noget mere oktivt IAI tit reite op på
den ret ringe statistik. De muligheder, der ligger lige nu er, ot klubben kon vælge of bruge enten pisk
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ot komme med en påtole over for en
opdrætter, der tilsidesætter ovlsonbefalingerne og i grellere tilfælde sende det videre til DKK, som
kan træffe yderligere disciplinære foronstoltninger.
Pisken er, at bestyrelsen ifølge klubbens love hor den mulighed

Men i stedet for pisken kunne der måske være en gulerod i form ol indførsel of Basis+ stombgger,
hvor mon kon få påtegnelsen (på Hundeweb og på hvolpenes stomtovler): "Denne hund er ovlet
efter lslandsk Fårehunde klubs og DKK's ovlsonbefolinger."
Formand for avlsudvalget Else Westermann oplyste, at avlsudvalg for tiden diskuter emnet.

Kommunikationsplatform

-

Anne Marie Toft Hansen

"Vi er i Jyllond ved at etoblere et somorbejde mellem de tre-fire regionskontokter, der er lige nu.
Måske bliver det en nødvendig rotificering of rollen som regionskontakt og de udbud of gåture og
oktiviteter, som vi tilbyder medlemmerne. Vi melder selvfølgelig tilbage til bestyrelsen efterhånden
som det udvikler sig.
Det, som jeg hor lovet ot bringe op i dog fro os i det jyske, er, et ønske om en kommunikotionsplatform, hvor vi kon følge tidens nye måder og love hurtige og kortsigtede opslog d la "Det er godt
vejr, så der er gåtur i morgen, der og der." Erforingerne fra både nuværende og ofgåede regionskontokter viser nemlig, ot den longsigtede plonlægning ikke giver nævneværdig deltagelse,
hvorimod den kortsigtede og spontane foktisk giver deltagere.
Så vi ønsker os odgong til at kunne love opslog med kort varsel. Hvis ikke på klubbens officielle FBside og hjemmeside, så kunne klubben måske oprette en porollel FB-gruppe, der f.eks. kunne hedde:
" Aktivitete

ri

re g i o n

e

rn e".

Ulrikke Olsen oplyste, at region Fyn havde en facebook-gruppe, hvor de laver spontane ture m.v.

Frivilligt arbejde

-

Bibi Lindschouw

Bibi forespurgte forsamlingen om frivilligt arbejde var frivilligt, eller om det var acceptabelt at skulle
have noget for det - f.eks. en gratis prqve? Der var en bred enighed om, at frivilligt arbejde var

frivilligt.
Træf

-

Bibi tindschouw

Bibi oplyste, at hun stod for at arrangere træf og opfordrede medlemmerne til at melde sig under
"fanerne". Der savnes kræfter til mange små opgaver.

Kryptorchisme undersØgelse

-

Bibi Lindschouw

Bibi oplyste, at hun havde haft kontakt til DKK's jurist, der havde oplyst, at unders6gelsen"ikke ,
kunne offentliggøres. Ulrikke sagde, at det lå i alle linjer. Formanden for avlsudvalget oplyste, at
man ud af undersøgelsen sagtens kunne se nogle linjer i arvegangen. Det ville være skønt, hvis
undersøgelsen, som avlsudvalget havde sat i gang på foranledning af lSlC, kunne offqntli§gøres.
bog - Marie Elmgren Nielsen
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Marie Elmgren Nielsen forespurgte, om der forelå en organisationshåndbog, hvor rammerne for
udvalgene var defineret. Wilfred Olsen oplyste, at der på DKK's hjemside var en håndbog for
specialklubber.

lnternationalt samarbejde

-

lSlC

-

Svend Brandt Jensen

Svend Brandt Jensen oplyste, at vores internationale samarbejde var vigtigt for racen. Det havde
altid været kutyme, at medlemmer i vores udenlandske søsterklubber kunne deltage i vores
aktiviteter uden at være medlem af klubben. Sidste år skulle de betale medlemsgebyr.
Louise Roer oplyste, at hun netop havde lavet en invitation til træffet til vore udenlandske venner.

Barn/hund på udstillinger - Janne Rasmussen
Janne Rasmussen opfordrede til, at der var barn og hund-konkurrence på hver udstilling. Marie
Elmgren Nielsen svarede på denne opfordring og oplyste, at der vil være noget for børnene. I dag
var det tegning. Der kommer en facebook side, ligesom børneaktiviteter vil blive nævnt i PM.

Kommunikation

-

lØrgen Clemmensen

til, at næste års generalforsamlingsmateriale blev
sendt på en anden måde eller tidligere, da postvæsenet nu var blevet så langsomt. På DKK's
repræsentantskabsmøde blev der talt om, at der arbejdes på en ny måde at foretage elektronisk
afstemning på.
Jørgen Clemmensen opfordrede bestyrelsen

Jørgen Clemmensen advarede om ikke at bruge facebook for meget.
Klubånd

-

Nina Vejstrup

Nina Vejstrup savnede lidt mere klubånd.

Pjecen ti! nye medlemmer

-

Else Palmquist forespurgte

til, hvordan det gik med pjecen. JØrgen Metzdorff var i gang med at

Else Palmquist

arbejde med den. lngen ved, hvor langt han var. Bestyrelsen er klar over, at DKK mangler pjecer til
at sende ud med stambøgerne og lovede, at påbegynde et arbejde med den. Wilfred Olsen oplyste,
at den gamle sikkert lå hos trykker Henrik Skovbo Sørensen. Svend Brandt Jensen lovede at hjælpe
med pjecen.
Herefter blev der overrakt gaver til regionsansvarlige og afgående tillidsmedlemmer.
K. K. Jensen takkede for god ro og orden.

Gitte Baalkilde takkede dirigenten og alle, der arbejdede som frivillige og for det store fremmøde.

Side

Referent

-

Tove

Christensen

