
Referat fra generalforsamling 2020 
 

1. Valg af dirigent: Poul vælges enstemmigt 

2. Valg af referent: Elisabeth vælges 

3. Valg af 2 stemmetællere: Hans og Tine 

4. Formanden aflægger beretning til godkendelse, Grethe. Bilag 

5. Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse, Elisabeth. Bilag 

6. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 

Kassereren syg, regnskabet ikke færdigt.  

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen ret til at godkende regnskabet og efterfølgende 

sende det ud i et nyhedsbrev til medlemmerne. 

7. Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent. 

 Avlsudvalget foreslår flg. tilføjelse af §3 medlemskab 

Ved opdræt er det ønskeligt at både tævens og hanhundens ejere er medlem af klubben. I 
tilfælde af, at flere hanhunde er lige værdige som avlspartner, vil medlemmers hund blive 
foretrukket. 
Ikke-medlemmer, der ønsker Serviceydelser fra klubben betaler med et gebyr, der svarer til 
årskontingentet. Disse ydelser er gratis for medlemmer af klubben.  

 
Forslaget er vedtaget enstemmigt. 

  

8. Valg af bestyrelse og suppleanter (følgende er på valg) 

Bestyrelse: Marie Louise Juul Jensen (genopstiller ikke),  

Martin Mühlendorph, kasserer, træder ud af bestyrelsen. 

Hans Henrik Nielsen og Elisabeth Meinild vælges for 2 år. 

Annette vælges for 2 år i stedet for Marie Louise,  

Anni vælges for 1 år i stedet for Martin.  

 Suppleanter:  

Henrik Brandhøj, Christian Birkemark  

Christian Birkemark overtager posten som kasserer. 

    



  

9. Valg af revisor og suppleant: 

  Revisor: Poul Møller vælges 

  Suppleant: mangler 

10. Valg af avlsudvalg, på valg er:  

  Elisabeth Meinild 
  Hans Henrik Nielsen 
  Begge vælges 
 

11. Valg af træfudvalg  

Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra hjælpere. Vi modtager gerne 

tilsagn fra interesserede medlemmer. Martin har givet tilsagn om at han gerne vil være 

klubben behjælpelig i træfudvalget og med opbevaring af klubbens ting. 

 

12. Evt. (Herunder kan intet besluttes.) 

Opfordring til at deltage i Dyrenes dag i Slagelse 

Medlemskode til Forum på hjemmesiden, hvor medlemmer selv kan hente dokumenter. 

Ny webmaster? Christian Thyme Nørregaard vil gerne fortsætte. 

 

 


