
Nyt fra Bestyrelsen 

Klubben for 

Sort spids 
J A N U A R  2 0 1 6  

Lidt om kontingentindbetaling, se længe-
re nede i nyhedsbrevet. 
Bestyrelsen håber, vi ses til avlsgodken-
delse og generalforsamling. Vi vil så ger-
ne høre andres forslag til nye tiltag, se jer 
og dele vores erfaringer omkring vores 
skønne spidshunde. 
Der skal stadigvæk flere hunde til, som 
får hvalpe, for at vi kan holde racen oppe 
i bestand. Hvis bare hver hund blev for-
ælder til ét kuld – 1, så ville vi kunne øge 
bestanden, som er et krav fra DKK på 
sigt, for at vi kan komme under deres pa-
raply. 
 
Avlsgodkendelse og generalforsam-
ling søndag den 6. marts 2016 
Avlsgodkendelse, fællesspisning og ge-
neralforsamling afholdes i Birkende Bold-
klubs lokaler, Hans Tausensgade 35 a, 
Birkende, 5550 Langeskov, Fyn. 
 
Tilmelding til frokostbuffet á 50,- kr. til 
Grethe Birkemark, e-mail: sort-
spids@birkemark.dk. Afregning direkte 
på dagen til Birkende Boldklub. Der kan 
tilkøbes drikkevarer i boldklubbens cafe-
teria. 
 
Der er ikke andre aktiviteter om formidda-
gen end avlsgodkendelsen. Det er hen-
sigtsmæssigt, at det kun er de hunde, der 
skal til avlsgodkendelse, der møder op. 
Øvrige hunde tages med på eget ansvar 
og må ikke forstyrre avlsgodkendelsen. 
Kun hunde til avlsgodkendelse må ophol-
de sig i bedømmelseslokalet.  
Flexline og sele må ikke bruges ved be-
dømmelse af hunden. 

Opfordring til at tjekke, om dit kontin-
gent er betalt 
Prisen er 150 kr. for abonnement for hele 
2016. 
Indbetal via banken på 2375 
3496698028. 
Eller mobilepay 28111815. 
Vigtigt! Husk at skrive afsendernavn og 
hundens navn (meget gerne medlems-
nummer, som stod på din kuvert, du fik 
blad i). 
Vi opfordrer til, at kontingentet lægges 
ind som automatisk bankoverførsel, så-
fremt du ønsker at fortsætte medlemskab 
i Klubben for Sort Spids.  
Efter aftale med Mette Eiersted kan kon-
tingent betales d. 6/3-16, hvis du kun har 
mulighed for kontant indbetaling. 
Kontingent skal være betalt for at have 
stemmeret og være opstillingsberettiget 
til generalforsamlingen. 
 
Det er et stort, unødvendigt arbejde at 
inddrive kontingenter, hvis du reelt gerne 
vil være medlem. Sidst I nyhedsbrevet 
finder du en slip, som du kan returnere til 
Klubben for Sort Spids, hvis du vil meldes 
ud. Der kan du tilkendegive årsagen, så 
vi får lidt at forholde os til fremadrettet. 
 
Jeg og resten af bestyrelsen glæder os 
til at se dig og din familie, til avlsgod-
kendelse og/eller generalforsamling d. 
6. marts 2016r. 
 
Mange hilsner 
Annette  
Schmidt-Mogensen 
Formand 



Avlsgodkendelse, fællesspisning og generalforsamling afholdes i 
Birkende Boldklubs lokaler, Hans Tausensgade 35 a, Birkende, 5550 
Langeskov, Fyn. 

 

Program for dagen: 

 

ca  kl  9.00 - 12.00 Avlsgodkendelse 

  For at kunne fortsætte avlsarbejdet på tilfredsstil- 

  lende vis, er det  nødvendigt at flere parringer  
  gennemføres med avlshunde fra flere grene. Din 
  hund kan være en vigtig brik i dette spil. 

 

 kl 12.00 Frokost 

  Frokosten koster ca. kr. 50,  

  tilmelding senest 21.02 2016,  

  som er bindende. 

 

    kl 13.00 Generalforsamling 

 

Avlsgodkendelse: 

Se gerne om avlsgodkendelsen på klubbens hjemmeside: 
www.sortspids.dk. De, der skal til avlsgodkendelse, modtager en 
særskilt indbydelse. Alle til avlsgodkendelse vil få besked om møde-
tid. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Elisabeth Meinild, e-mail: elisa-
beth@meinild.net, tlf 5918 6788. 

 

Avlsgodkendelse  og 

Generalforsamling i Klubben for 

sort Spids 

Søndag d. 6. marts 2016 



Generalforsamling  

Dagsorden: 

 

 1. Valg af dirigent. 

 2.  Valg af referent. 

 3. Valg af stemmetællere. 

 4. Formandens beretning. 

 5. Avsludvalgets beretning. 

 6. Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent. 

 7.   Behandling af indkomne forslag 

 8. Valg af bestyrelse og suppleanter, på valg er: 

   

 bestyrelsesmedlemmer Annette Schmidt-Mogensen 

   Mette Eiersted 

  Hans Henrik Nielsen 

  Elisabeth Meinild 

  Charlotte Fischer 

  (modtager genvalg) 

 

 suppleant Eva (Elisabeths datter) 

 Mette Brandenburg Jensen 

 

 9. Valg af revisor Ole Westh-Nielsen 

10. Valg af revisorsuppleant Mette B. Jensen 

11. Valg af Avlsudvalg, på valg er: Annette Schmidt-Mogensen 

  Elisabeth Meinild 

  (begge modtager gerne genvalg) 

12. Valg af træfudvalg: Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra 
 hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra interesserede medlemmer. 

13. Eventuelt. 



Træf 2016 
 
Årets træf og kuldfremvisning forventes afholdt i og 
ved Birkende Boldklub igen søndag d. 11. septem-
ber. 
 
Frivillige til aktiviteter/opvisning I tricks med deres 
hunde og for andre tages imod med kyshånd J Vi 
håber, vi atter kan få lidt agility eller rally-lydighed 
med på programmet. 

Hund med egen kat .. 

Fridolin og Striber 

ZZZZZZ .. Stille Alma sover 



 
Udmeldelse af Klubben for Sort Spids: 
 
Navn:  _______________________________________________________________________ 
 
Adresse:  _____________________________________________________________________ 
 
Hunds navn (evt.):  _____________________________________________________________ 
 
Årsag:  _______________________________________________________________________ 
 
Sendes til kasserer Mette Eiersted, email: mette@eiersted.net eller  
Mette Eiersted, Østerbakken 10, 4030 Tune 

Felix 

Gamle Mirah passer godt på Mille 



 
Har du gode billeder, en sjov historie 
eller lignende, så send en mail, og det 
kan bruges i klubbladet. 
 
Alt, der bringes på facebook, er med 
risiko for at blive benyttet.   
 
Alt er velkomment. 
 
 
Jeanette Jensen 
 

Formand 
Annette Schmidt-Mogensen 

lykkensspidser@gmail.com 

Ansvarlig for klubblad 

Jeanette Jensen 

jeanette@chrisjensen.dk 

I Klubben for Sort Spids gør vi 

et stort arbejde for at avle 

sunde hunde, og vi kan kun op-

fordre ejere af Sorte Spidser 

til at støtte op om vores avls-

arbejde, så vi kan komme et 

skridt videre med racen. 

Klubblad 

www.sortspids.dk 

Tid til middagslur, Freja og Siri 

Hvaaa ..  

Skal jeg snart 
i bad ?,  

Alvin 


