
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING 9. maj 2021 

 

1.  Valg af dirigent, Poul Møller vælges 

2.  Valg af referent, Rita W Nielsen 

3.  Valg af 2 stemmetællere Christian og Hans Henrik 

4.  Næstformanden aflægger beretning til godkendelse 

Bestyrelsens ord: 2020 huskes gennemført generalforsamling og træf uden restriktioner. 2 

hunde på Bornholm. Hjælp os med bare et kuld fra hundeejere. Træf forskellige steder. I 

år Sjælland, der holder træf på Trelleborg. Passer med vikingetema. Se øvrigt GB bilag. 

5.  Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse 

Se EM bilag. Der er venteliste på hvalpe. Klubbens hvalpeejere laver god reklame for vores 

hunde. HD og AD undersøgelse måske som stikprøve.  

Pris for hvalpe foreslås hævet til 8500 kr. 

Christian B: Ang. hjertefejl. Kommer nødvendigvis ikke fra Kelpierne, men det er en 

alderdomsrelateret sygdom. Ikke arvelig.  

6.  Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse 

Christian B: regnskab ikke sendt, men udleveret på mødet. C.B. overtog kasserer posten 

sidste år. Svært at komme ind i regnskabet og blive opdateret. Svært at holde styr på 

mobilepay indbetalinger. Endte op med et ikke godkendt regnskab for 2019.  

Egenkapital ca 70.000 kr. Regnskabet bør specificeres bedre, evt. med flere konti. Store 

administrationsomkostninger. Ikke synligt til hvad. C.B ønsker at gøre det mere synligt og 

gennemskueligt at se, hvad pengene bliver brugt til. Kontingentindbetaling er ikke 

tilstrækkelig, kun ⅔ af medlemmerne har betalt kontingent pt. Der udsendes rykkere. 

Poul roser systemet, det er nemt at bruge det nye program.  

Ingen spørgsmål til regnskabet som godkendes. 

7.  Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent. 

Avlsudvalget foreslår 

● at hæve prisen på hvalpe til 8500 kr. og gebyret for hvalpe (stambog, 

velkomstmappe og kuldfremvisning) til 250 kr. Hanhunden får stadig 1000 kr. som 

dækker parringen og den 1. hvalp og 10 % pr efterfølgende hvalpe, der er levende 

ved 2 mdrs. alderen. 



● Hæve den anbefalede pris på 8500 pr hvalp. Gebyr til klubben hæves til 250 pr 

hvalp.  Regnskab for hanhund omformuleres så det forstås rigtigt: Hanhund får 1000 

kr. for parring inkl. første hvalp og 10 % af salgsprisen pr. efterfølgende hvalpe. 

● Forslag vedtaget. 

Bestyrelsen foreslår flg. tilføjelse til §15 i vedtægterne: 

● Der er ingen faste regler for, hvad hundene må hedde. Der opfordres dog til at man 

vælger skandinaviske, mytologiske eller gamle, velkendte hundenavne. Hvis 

avlsudvalget finder et navn useriøst, ændres det i stambogen efter aftale med ejer.  

● Vedtaget 

    

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

Bestyrelse:  Grethe Birkemark, Christian Thyme Nørgaard, Tine Ofverlind, Anni Møller 

Suppleanter: Sissi Dahl, Rita W Nielsen, Annette Smidt-Mogensen stiller op og bliver alle 

valgt. 

Christian Thyme Nørregaard har meldt afbud, men ikke givet tilsagn om at blive genvalgt. 

CB bliver spurgt om han vil overtage posten som webmaster. Det vil han gerne.  

Karina Rasmussen vælges som nyt medlem til bestyrelsen.  

     

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

Suppleant:  bestyrelsen finder en suppleant. 

 

10.  Valg af avlsudvalg, på valg er:  

Tine Ofverlind, Annette Schmidt-Mogensen, som begge modtager valg. 

Tilvalgt i avlsudvalget: Rita W. Nielsen.  

    

 

11.  Valg af træfudvalg  

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

tilsagn fra interesserede medlemmer.  

Elisabeth har en ven, som gerne vil låne os et vikingetelt og hjælpe på Trelleborg.  

 

 

 



12.  Evt. (Herunder kan intet besluttes.) 

Lokale aktiviteter, legegrupper, pasningsværter. 

Har medlemmerne lyst til at lave en aktivitet er det meget velkomment på Facebook. 

Forskellige forslag til lokale aktiviteter man kan fremover lægge på FB gruppen under 

begivenheder. Forslag om visitkort til udlevering på tur. Vi kunne samles forskellige steder 

og se seværdigheder eller bare gå tur i det grønne.  

Legegrupper og pasningsværter er hundeejers eget ansvar, men brug gerne FB gruppen til 

at finde hinanden ... og i god tid, hvis I har brug for pasning.  

 

Sissi Dahl har navneforslag til racen til generalforsamlingen i tilfælde af at det skulle blive 
aktuelt:  
Ladby Spids eller Ladbyhunden  
Begrundelser:  
1) Racens baggrundshistorie reflekteres i navnet.  
2) Fyn får en race der er specifik for øen.  
3) Der er allerede “reklame” for racen ude på Ladby museet + billederne af seledeleren.  
4) Alle farver bliver imødekommet. Og der undgås et forklaringsproblem og følelsen af, at 
end hund “ikke er helt rigtig”  
5) ... Forslag 2: at der bliver lavet flere YouTube videoer med racen, måske med 
racebeskrivelse - vil selvfølgelig være nemmere med et godkendt navn. 
 
Vi beholder navnet. Vi er kommet tættere på DKK, så det er et dårligt tidspunkt. Det er den 
sorte spids vi genskaber, set tilbage i tid. Anette kom med en forklaring af historisk 
evidens.  
 
Klubben skal oprette en YouTube kanal og finde en administrator af denne. 

 
Forslag om indkøb af drægtigheds scanner. Så opdrættere kan låne den.  
 
Ideer om aktivitet inden generalforsamling for at få folk til at blive.  
 
Måske skal vi flytte generalforsamling til en varmere tid.  
 
Formandens afsluttende bemærkning: Tak for fremmøde, tak for nyt medlem i bestyrelsen 
og suppleanter. Og tak for jeres mange gode forslag. 
 
 


