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Nyhedsbrev—februar 2021 

Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for Sort Spids. Læs blandt andet om den forestående 
generalforsamling. Mød op og støt arbejdet med den sorte spids. 

 

Generalforsamling 

Kontakt: 
www.sortspids.dk 
facebook/sortspids 

Formand 
Elisabeth Meinild 
em@sortspids.dk 
Telefon: 28717195 

Generalforsamling og avlsgodkendelse i Klubben for Sort Spids 

søndag d. 9. maj 2021 
 

Avlsgodkendelse, fællesspisning og generalforsamling afholdes i Birkende Boldklub,  

Hans Tausensgade 35a, Birkende, 5550 Langeskov, Fyn. 
 

BEMÆRK: At generalforsamlingen på grund af coronarestriktioner IKKE afholdes 1. søndag i marts, 

som det ellers er kutyme. Vi har valgt at skyde den til den 9. maj i håb om, at vi så igen kan mødes fysisk. 

 

Vi håber på godt vejr, så det meste af programmet kan gennemføres udendørs. 

Hvis der stadig er restriktioner, kan generalforsamlingen afholdes virtuelt. I vil modtage særlig 

information, hvis det bliver tilfældet. 

 

 

 

 

Program for dagen næste side... 

— — 
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— — 

 

kl. 10.00 - 12.00 Avlsgodkendelse 

For at kunne fortsætte avlsarbejdet på tilfredsstillende vis, er det  nødvendigt at flere 
parringer gennemføres med avlshunde fra flere grene. Din hund kan være en vigtig brik i 
dette spil. 

I år drejer det sig om hvalpe født i 2018 og 2019 efter Disa/Rufus, Lykkens Beyla/Felix samt 
Lykkens Lagu/Lykkens Krakafrænde Aki.  

Ejerne får en særlig indkaldelse fra avlsudvalget. 

kl. 12.00 Frokost 

Der vil være tag-selv bord med tærter og salat. Det koster 100 kr. pr. person. 
Tilmelding på bestyrelse@sortspids.dk. Man skal også tilmelde sig, hvis man vil 
være med til morgenkaffe. Det er gratis for bestyrelsen og hjælpere til 
avlsgodkendelse. Tidsfrist 1. maj. 

Af praktiske grunde vil vi også gerne høre, om der er nogen, der vil være med til 
generalforsamling, men som ikke er interesserede i spisning. 

kl. 13.00 Generalforsamling 

Praktisk info:  

 

Avlsgodkendelse  

Læs om avlsgodkendelsen på klubbens hjemmeside: www.sortspids.dk. De, der skal til avlsgodkendelse, 

modtager en særskilt indbydelse. Når alle tilmeldinger (og evt. afbud) er modtaget, gives der besked om 

mødetidspunkt. 

Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Elisabeth Meinild,  

e-mail: em@sortspids.dk eller tlf. 28717195. 

 

Der er ikke andre aktiviteter om formiddagen end avlsgodkendelse.  

Det er hensigtsmæssigt, at det kun er de hunde, der skal til avlsgodkendelse, der møder op.  

Øvrige hunde tages med på eget ansvar og må ikke forstyrre. Hunde må ikke opholde sig indendørs, kun 
den hund der bedømmes.  

Flexline og sele må ikke bruges ved bedømmelse af hunden. 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING PÅ NÆSTE SIDE... 

HUSK: Hvis man ønsker frokost skal man tilmelde sig på forhånd. 

 

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke obligatorisk, men det vil være dejligt, om I melder til på forhånd 
af hensyn til kaffen. 

Tilmelding til Grethe på tlf. 24496892 eller bestyrelse@sortspids.dk.  

Sidste frist for tilmelding er den 1. maj. 

Pengene for frokosten skal betales til Klubben for Sort Spids. I kan betale med MobilePay til nr. 904099  
eller overføre via bank til reg. nr. 2375 kontonr. 3496698028. Husk at skrive mad og navn, så vi kan 
finde ud af, hvem der har betalt. 

Herefter er der kaffe og kage. Klubben giver. 

mailto:bestyrelse@sortspids.dk
http://www.sortspids.dk/
mailto:em@sortspids.dk
mailto:sortspids@birkemark.dk
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1 Valg af dirigent 

2 Valg af referent 

3 Valg af 2 stemmetællere 

4 Formanden aflægger beretning til godkendelse 

5 Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse 

6 Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse 

7 Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent  

Bestyrelsen foreslår flg. tilføjelse til §15: 

Der er ingen faste regler for, hvad hundene må hedde. Der opfordres dog til at man 
vælger skandinaviske, mytologiske eller velkendte hundenavne. Hvis avlsudvalget 
finder et navn useriøst, ændres det i stambogen efter aftale med ejer . 

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

Bestyrelse: 

Grethe Birkemark (næstformand)  
Christian Birkemark (kasserer)  
Christian Thyme Nørregaard (webmaster) 
Tine Ofverlind (avlsudvalg) 
Anni Møller (bestyrelsesmedlem) 

Suppleanter: 

To suppleanter skal vælges 

9 Valg af revisor og suppleant (følgende er på valg)  

Revisor: 

Poul Møller blev valgt for 2 år i 2020 og fortsætter  

Suppleant: 

Én suppleant skal vælges 

10 Valg af avlsudvalg, på valg er:  

Tine Ofverlind  

11 Valg af træfudvalg  

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

12 Evt. (Herunder kan intet besluttes) 

Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal det være os i hænde senest den 25.04.2021. 
Forslag kan sendes på mail til Elisabeth Meinild på em@sortspids.dk. 

Opfordring 

Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, eller kender en, der har det, er du velkommen til at stille 

op eller indstille, enten som medlem eller suppleant. Bestyrelsen holder 2-3 møder om året, det sidste år har 

vi holdt virtuelle møder. Vi har også løbende kontakt via mail eller telefon. Arbejdet består hovedsagelig af 

arrangement af træf og generalforsamling, samt at få nye ideer til, hvordan vi kan udvikle og forny 

klubbens arbejde til glæde for medlemmerne.  

Som suppleant får du indblik i bestyrelsens arbejde, og du har ikke pligt til at deltage i møderne, men er 

velkommen. Måske har du nogle gode ideer? 

Bestyrelsen efterlyser også en person i vores medlemskreds, der er superbruger i programmerne Access og 

Excel, som kan hjælpe os med at opdatere og vedligeholde vores database. Henvendelse til 

em@sortspids.dk 

mailto:em@sortspids.dk
mailto:em@sortspids.dk
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Betaling af kontingent 

Vi arbejder på at stramme op omkring kontingentindbetaling. Det betyder blandt andet, at vi nu sender 
opkrævning på mail til alle medlemmer individuelt, og ikke kun opfordringer på mail og i nyhedsbreve. 

I midten af januar fik i e-mail fra kassereren (Christian) med opkrævning af årets kontingent. Rigtig mange 
af jer har betalt 

- TAK FOR DET - 

 

Planen er, at de af jer, der endnu ikke har betalt, får en påmindelse på e-mail omkring den 1. marts. Altså i 
god tid inden generalforsamlingen. Husk at betalt medlemskab er en forudsætning for, at I kan udøve jeres 
stemmeret til generalforsamlingen. 

Og minsandten får de forhåbentlig få, som derefter ikke har betalt, endnu en påmindelse, som udsendes 
efter generalforsamlingen. 

Ved årets slutning slettes de medlemmer, der til den tid ikke har betalt kontingent. 

 

Husk, at det er en absolut nødvendighed for klubbens - og vores races - 
fortsatte udvikling, at I betaler kontingent. 

 

Kontingent kan indbetales på MobilePay 904099, eller overføres til klubbens bankkonto 2375 3496698028  

VIGTIGT: Husk når I betaler, at skrive en kommentar med medlemsnummer eller fulde navn, ellers ved vi 
ikke hvem der har betalt. 

 

Kontakt kassereren (Christian) på kasserer@sortspids.dk, hvis i har spørgsmål. 

— — 

Den gode hundehistorie 

Mange medlemmer af Klubben for Sort Spids har en historie at fortælle om, hvilken rolle deres hund spiller 

i dagligdagen og gør det allerede på vores facebook-side. Tak for det!  

 

I er også velkomne til at sende jeres historie til klubbens bestyrelse. Vi vil så bringe den i klubbens blad, 

som udkommer hvert år i begyndelsen af december. 

 

Der er også planer om at samle nogle af historierne på klubbens hjemmeside, www.sortspids.dk , så nye 

besøgende kan stifte bekendtskab med vores hunde via medlemmernes beretninger. 

mailto:kasserer@sortspids.dk
http://www.sortspids.dk
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Tak til vores sponsorer 


