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Nyhedsbrev—februar 2022 

Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for Sort Spids. Læs blandt andet om den forestående general-
forsamling. 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. 6. marts 2022 
 

Avlsgodkendelse, frokost og generalforsamling afholdes i Birkende Boldklub,  

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

 

KOM FRISK! 
Bestyrelsen kommer til at mangle medlemmer, så vi opfordrer alle til at overveje at gå ind i det spændende 

arbejde med sort spids racen.  

Vi  mangler både et bestyrelsesmedlem, en suppleant og en revisor suppleant. 

 

Program for dagen næste side... 

— — 
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— — 

 Program for 6. marts 2022 

kl. 9.00 Bestyrelse og evt. hjælpere mødes til klargøring 

Skriv ved tilmelding hvis du ønsker at hjælpe med klargøring.  

Der vil være kaffe og morgenbrød. 

kl. 10.00 - 12.00 

 

Avlsgodkendelse 

Det er meget glædeligt, at der i år skal rigtig mange hunde til avlsgodkendelse. Så 
mange, at vi ikke kan nå dem alle på en gang. Derfor vil der blive holdt avlsgodken-
delse for hunde født i første halvår 2020 i forbindelse med generalforsamlingen.  

Hunde der er født senere på året, vil blive indkaldt sommer/efterår.  

Ejerne får en særlig indkaldelse fra avlsudvalget. 

kl. 12.00 Frokost 

Der vil være mulighed for at købe frokost og drikkevarer i cafeteriet 

 

kl. 12.30 Generalforsamling 

Se program på næste side. - Der bestilles kaffe til alle tilmeldte. 

 
Adgang og stemmeret til generalforsamlingen kræver gyldigt medlemskab: Dvs. kon-
tingentet SKAL betales senest den 28. februar. Og medlemskortet for 2022 SKAL 
medbringes og fremvises. 

Medlemskortet fremsendes på mail forud for generalforsamlingen. Hvis du ikke mod-
tager det, så kontakt kassereren (kasserer@sortspids.dk). 

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 senest 20/2, gives der besked om mødetidspunkt.  

HUSK at give besked om evt. løbetid! 

 

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.  

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING PÅ NÆSTE SIDE... 

Tilmelding:  Tilmelding sendes til bestyrelse@sortspids.dk senest 20. februar. 

http://www.sortspids.dk/
mailto:em@sortspids.dk
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 Dagsorden for generalforsamling 6. marts 2022 

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 

Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen 

Forslag 1: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer  - sendes rundt til alle medlem-
mer før generalforsamlingen. 

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

Bestyrelse: 

Elisabeth Meinild - genopstiller 

Hans Henrik Nielsen - genopstiller 
Anni Møller - genopstiller ikke 
 
Opstiller:  
 
Suppleanter: 

Rita Nielsen- genopstiller ikke 

Sissi Dahl - genopstiller ikke 
 
Opstiller: Stine Meinild Lundby 

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

Revisor: 

Poul Møller - genopstiller ikke 

Suppleant:  

Stine Meinild Lundby - stiller op som revisor 

10 Valg af avlsudvalg (følgende er på valg) 

Elisabeth Meinild - genopstiller 

Hans Henrik Nielsen - genopstiller 

11 Valg af træfudvalg (følgende er på valg) 

12 Evt. (Herunder kan intet besluttes) 

Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal det være os i hænde senest den 20.02.2022.  

Forslag kan sendes på mail til Elisabeth Meinild på em@sortspids.dk. 

 

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, men er forhindret i at deltage i generalforsamlingen:  

Skriv til bestyrelsen på bestyrelse@sortspids.dk og giv dit ønske tilkende. Bestyrelsen vil dermed videre-
bringe din opstilling på generalforsamlingen. 

mailto:em@sortspids.dk
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Betaling af kontingent 

Kontingentbetalingerne skal falde inden 1. marts.  

Fremover skal man vise medlemskab af Klubben for Sort Spids for at deltage i generalforsamling, avlsgod-
kendelse, kuldfremvisning og træf. Og der vil kun blive sendt medlemsblad ud til betalende medlemmer. 

Ved årets slutning slettes de medlemmer, der 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 Birkemark) 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. 

Klubben for sort spids i DKk 

 Der er nu registreret over 30 hunde hos DKK, og vi regner med at mange flere følger efter. Hunden skal 
blot have været til kuldfremvisning eller avlsgodkendelse i Klubben for Sort Spids. Nye hvalpekuld opret-

tes med stambog af opdrætter, så nye ejere af sort spids kommer fremover til at eje en DKK stambogsført 
hund.  

Fra nytår har racens standard ligget på DKK’s hjemmeside, og der bliver uddannet dommere specielt til 
vores race. Den nye status betyder nemlig, at vores hunde fra nytår 2022 kan deltage i udstillinger arrange-

ret af DKK. Det er dog kun sorte hunde, der kan udstilles. Læs mere på DKK’s hjemmeside og i pjecen: 
Ny-på-udstilling. 

mailto:kasserer@sortspids.dk
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Tak til vores sponsorer 


