Referat - Generalforsa mling lsla ndsk Fåreh undeklu b
Sørbyhallen, Sprbymagle SØndag den 17, marts 2OL9

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1.
2.
3.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggprelse af valg til bestyrelse og suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
L0. Eventuelt

Referat

t.

Valg af dirigent

Bestyrelsen forslår K. K. Jensen - K. K. Jensen er enstemmigt valgt.
Der er 32 stemmeberettigede

2.

til stede.

Valg af referent

Bestyrelsen forslår Bibi Lindschouw - Bibi bliver enstemmigt valgt

3.

Valg af mindst 2 stemmetællere
Lene Thomsen og Sanni Ransby bliver valgt.

4.

Godkendelse af formandens beretning

Formanden nævner, at vi er 463 medlemmer på nuværende tidspunkt. Det er en rettelse i forhold til det til
GF udsendte materialet.
K. K. Jensen gennemgår derefter beretningen punkt for punkt, hvor der undervejs kan stilles spørgsmå1.
Spørgsmål til ovlsudvalget fro Ulrikke Olsen:
Kan avlsudvalget tage fat på det tilbagevendende problem om, at vi har flere og flere tæver, som er for
snævre til at kunne parres naturligt.

Formanden nævner, der har været fokus på det, men at bestyrelsen vil bringe det op for udvalget
igen.Tidligere medlem af avlsudvalget, Bettine Nordsejl siger, der har været fokus på området i udvalget.
Ulrikke mener ikke, vi skal have fokus på, om der bliver insemineret eller ej, men fokus på den enkelte hund
i stedet og det problem, der er med de enkelte tæver.
Bettine bringer et eksempel op med en forklarende historie, og det samme gØr Ulrikke.
Ulrikke siger, vi som tævehundeejer skal passe på med ikke at lade os "rive med" af ønsket om at få hvalpe.
Der snakkes meget om vigtigheden af åbenhed omkring problematikken.
Nina Vejstrup fortæller også om en tæve fra eget opdræt, som også blev insemineret, men som ikke blev
drægtig.

MBU udvalget

Spørgsmöltil MBU udvolget fro JØrgen Clemmensen:
Jørgen nævner, at det ikke er muligt at tilmelde sig MBU via hundeweb. Dette blev vi ellers enige om sidste
år, så hvorfor er det stadig ikke muligt?
Wilfred Olsen nævner, det muligvis kan være grundet udfordringer med prisen, da der er forskellige priser,
alt efter om man er medlem af lslandsk Fårehundeklub eller ej.
Der er ingen til stede fra avlsudvalget, hvorfor bestyrelsen vil bringe det med videre til udvalget.

Udstillingsudvalget
fra Wilfred Olsen:
Wilfred roser udvalget og det store fremmøde, vi ser til udstillingerne, og som der har været gennem det
Kommentor

sidste stykke tid.

Sporudvalg
Kommentor fra Svend Brond Jensen:
Det er yderst besynderligt, at der ikke er udvalgsformænd for de forskellige udvalg til stede, oven i købet
når formanden for udvalget har været til stede til udstillingen tidligere på dagen.
Bestyrelsen bliver bedt om at tage en dialog omkring vigtigheden af, at der er en til stede på
genera lforsam lingen fra hvert udva lg.
Da der ikke er flere spørgsmål eller kommentarer, godkendes beretningen enstemmigt.

5.

Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Klubbens kasserer gennemgår regnskabet, og derefter godkendes det enstemmigt.

Dirigenten meddeler ansvarsfrihed til bestyrelsen for det forelagte regnskab.

6.

Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent
Formanden forklarer, hvorfor vi har et budget, der viser underskud for 20t9.
Bestyrelse har valgt at bruge nogle penge, til medlemsfastholdelse. Der gives kr. 3.000 til hver region, så der
kan laves arrangementer lokalt, som kan gavne alle medlemmer. Regionerne bestemmer selv, hvilke
arrangementer, der skal afholdes.

Spørgsmål fro Arne Rosmussen:

Arne spørger, om det er muligt at bruge nogle penge på nye udstillingstæpper.
Der fortælles fra formanden for udstillingsudvalget, at der er budgetteret med nye tæpper izOLg

Spørgsmålfra Svend Brand Jensen:
Svend spørger, hvad der ligger bag ordet "foreningsdag"?
Formanden forklarer, at den oprindelige ide med foreningsdagen var, at samle alle de frivillige kræfter i
klubben en gang årligt, for at arbejde på et bedre fællesskab og lave fælles mål for klubben.
Bestyrelsen har dog valgt, at det, som er budgetteret til foreningsdagen i 2018 og21t9, er blevet brugt på
individuelle møder med alle udvalg, for at fremme samarbejdet mellem bestyrelse og udvalg og ikke mindst
få lavet hvert enkelt udvalgs kommissorium.
Bestyrelsen skal tage til overvejelse, om posten på regnskab og budget skal have en anden ordlyd end
"Foreningsdag".
Konti ngent fa stsætte lse
Der ændres ikke på kontingentet for det kommende år

7.

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle forslag.

8.

Offentliggørelse af valg

til bestyrelsen

og suppleanter

Anne Marie Vanderhoef er villig til genvalg
Marianne Gramstrup har meldt sit kandidatur til bestyrelsen rettidigt.
Da der ikke er andre, der opstiller, er de valgt ind i bestyrelsen

for en 2-årig periode

Valg af 2 suppleanter
Bestyrelsen foreslår Bibi Lindschouw som suppleant - Bibi takker ja
Sanni Ransby melder sig som suppleant
Sanni ønsker at være 2. suppleant og Bibi siger ja til at være

9.
De

1-.

suppleant

Valg af 2 revisor og 1 revisor suppleant

to revisorer Jørgen Clemmensen og Heidi Poulsen vil gerne blive på deres poster og bliver genvalgt.

Nete Trorup er revisorsuppleant og bliver genvalgt.

10.

Eventuelt

Jørgen Clemmensen

-

vedr. klubblodet:

Vi har 3 årlige store arrangementer, (generalforsamling, træf og juleudstilling)

Vil det være muligt at rykke på deadlines på vores blad, da deadline på nuværende tidspunkt ligger lige
inden de 3 store arrangementer? Vil det være muligt at rykke deadline for input til bladet til kort tid efter
arrangementerne? På den måde kan vi få flere gode reportager fra arrangementerne.
Der snakkes frem og tilbage.
Wilfred Olsen mener, at vi med det store overskud, klubben har,bqr lave et ekstra blad om året, så vi kan
få alt med.
Janne Rasmussen roser bladudvalget for deres store engagement og professionelle arbejde med bladet.
Jørgen Clemmensen - Vedr. arrongementer i kolenderen:
JØrgen mener, der ligger for mange arrangementer på samme tidspunkt. Vi bør være bedre til at kigge i
kalenderen for at sikre, at der ikke ligger arrangementer samme dag.
Formanden fortæller, at vi arbejder på en "arbejdsplatform" for klubbens frivillige, som kan være en hjælp

til ovenstående.

JØrgen Clemmensen

- Vedr. bestyrelsesmøder:

JØrgen ønsker, at bestyrelsesmøder offentliggøres i kalenderen og på hjemmeside

JØrgen Clemmensen til bestyrelse og udvalg:
Tak for godt samarbejde i 2018

til bestyrelsen

og udvalg

Bettine Nordsejl - til bestyrelsen:
Bettine roser vores bestyrelse og udvalg for det store udvalgsarbejde, de laver på frivillig basis.
Svend Brondt Jensen

-

vedr. Træfudvolget:

Træfudvalg er pt. Jeanette Christensen, Svend Brandt Jensen og Erna Lehmann. Der efterlyses nye kræfter
til årets Træf. Der mangler hænder i år og også i fremtiden.
Opfordringen er, at man melder sig til de enkelte år, evt. nårTræffet afholdes i den landsdel, hvor man bor
Ulrikke Olsen foreslår, at "Familie grupper" genetableres, da hun mener, det vil gavne Træffet og
fællesskabet i klubben. Ulrikke forklarer kort om, hvad "familiegrupper" var, og hvad de lavede sammen.
Bettine Nordsejl bakker op om Ulrikkes forslag.
Laila Didriksen - Dem som sidder på mødet i dag er "Tordens skjold soldater". Laila forslår, at man bringer
det op på de lokale gåture.
Wilfred Olsen giver store roser til sidste års Træf-udvalg.
Ulrikke Olsen tilbyder at påtage sig at sætte familiegrupperne sammen, hvis det bliver aktuelt til dette års
Træf.
Svend Brond Jensen

-vedr. Bladudvalget:

Der opfordres til, at vi alle bliver bedre til at sende stof ind til bladet. Der mangler indlæg til at fylde bladet
ud. Alt er velkomment - måske nogle har ideer, som bladudvalget ikke lige har tænkt på.
Udvalg og regioner skal blive bedre til at melde ind og sende aktiviteter ind.
Laila Didriksen forslår, at emnet om "min tæve kan ikke parres" kommer i bladet.
Nina Vejstrup efterlyser, at der igen kan blive plads i bladet til en rutevejledning i forbindelse med de

regionale gåture.

Nina Vejstrup

-

Modtagelse of pokoler:

Hvis man er to ejere af en hund, skal begge ejere være medlem af lFK, for at man kan være med
pointtællingen til "Årets hund". Dette punkt ønsker Nina skal laves om.
Formanden fortæller, at bestyrelsen gerne vil kigge på det.

i

Nino Vejstrup- Vedr. referqter
Det er nogle gode referater, som bliver lagt op på hjemmesiden efter hvert bestyrelsesmøde. De giver et
rigtig fint indblik i bestyrelsens arbejde, men de kan også give anledning til spørgsmå1.
Nina vil gerne vide, hvorfor der gives underskudsdækning for arrangementer på op til kr. 5.000 kr.?
Formanden fortæller, at det er en beslutning, der er taget i bestyrelsen

- for at fremme

arrangementer og

for at støtte op om medlemsaktiviteter.

- PR udvolg
Bestyrelsen vil rigtig gerne oprette et PR udvalg, og der opfordres

Bestyrelsen

til at medlemmerne melder sig til et

sådant udvalg.
Der uddeles som tak for godt arbejde gaver til de medlemmer af klubben, som har valgt at takke af og lade
andre tage over på de forskellige poster.

Gaver:

Gitte Bålkilde - Bestyrelsen
Bettine Nordsejl - Avlsudvalget
Anne Vibe Sellner - Regionskontakt
Marianne Bæk - Regionskontakt
Mette Jakobsen - Hyrdeudvalget
Anne Marie Toft Hansen - Bestyrelsen, avlsudvalg, bladudvalg
Bibi Lindschouw - Træfudvalget
Bestyrelsen vil gerne sige tak for alt det frivillige arbejde, I alle gør i de forskellige udvalg.
En ekstra gave
En gave

til vores revisorer - Jørgen Clemmensen og Heidi Poulsen

til vores dirigent K. K. Jensen

K. K. Jensen runder af og roser vores klub for vores store arbejde og den gode økonomi ,som vores klub har.

Formanden takker af for god ro og orden.

,/1/,,*
K.K. Jensen, dirigent

Bibi Lindschouw, referent

