
Generalforsamling i klubben for sort spids 2022 

Søndag. D. 6/3 2022 

 

1 Valg af dirigent 

- Anni Møller (AM) vælges, og det konstateres, at der er indkaldt til generalforsamlingen 

rettidigt. 

 

2 Valg af referent 

- Carina Rasmussen (CR) melder sig. 

  

3 Valg af 2 stemmetællere 

- Christian Birkemark (CB) og Tine Ofverlind (TO) melder sig. 

 

4 Formanden aflægger beretning til godkendelse. 

- Formand Elisabeth Meinild (EM) fortæller kort om DKK og deres betydningen for 

klubben for sort spids. 35 sorte spidser har fået DKK stambog indtil videre. Der 

berettes om træffet på Trelleborg, og nogle af de sociale arrangementer, der holdes 

for sort spids ejere. Der opfordres til at deltage ved kommende skuer, udstillinger osv. 

Se hele beretningen i vedhæftede bilag! 

- CB minder om, at nogle af skuerne er meget store og kan være svære at slå igennem 

på. Lis påpeger, at det er et vigtigt arbejde at komme ud og vise racen frem uanset 

størrelse af skuet. Poul Møller (PM) vil gerne have, at vi skal huske at rumme alle, 

også dem der ikke ønsker at gå på udstilling og skuer. 

- Beretningen godkendes! 

 

5 Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse. 

- Hvalpe i 2021: 24 hvalpe på 3 kuld, fordelt ud på hele året. 

- Avlsgodkendelser i 2021: 16 hunde blev avlsgodkendt. 

- I år er der mere end 30 hunde, der skal indkaldes til avlsgodkendelse, så vi fordeler 

det ud på nogle flere gange hen over året. 

- Der skal holdes flere møder i avlsudvalget, gerne ifm. avlsgodkendelserne. 

- Nyt skema er taget i brug ved dagens avlsgodkendelse, som er mere uddybende og 

mere til at gå til. Dette vil blive brugt fremover. 

- Avlsmappe til kommende opdrættere er under udvikling. 

- Fremover bliver alle hvalpe solgt med DKK stambog, og ejerne bliver opfordret til at 

melde sig ind i DKK. 



- Ønskeprofil: Vi vil fremover stadig have stor vægt på det mentale og ifm. det, kan 

man få lavet en ønskeprofil, som man kan gå efter. Det er vi så småt ved at kigge på. 

- Beretning godkendes! 

 

6 Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse 

- Kassere CB fremlægger regnskabet fra 2021 (Sendt rundt før generalforsamling). 

- Der er på nuværende tidspunkt 116 medlemmer af klubben for sort spids. 31 af disse 

har ikke betalt kontingent i 2022. Der sendes rykker ud løbende. 

- Markedsføringsposten er høj i 2021, da vi har indkøbt rød jakker med logo til 

bestyrelsen og T-shirts til hjælpere ved træf, for at synliggøre os selv. 

- PM (revisor) fremhæver, at der har manglet et budget for året, så han kunne se 

hvorfor der blev brugt så mange penge på markedsføring. Hvis vi får et nyt sæt 

vedtægter løses dette problem, da budgetfremlæggelse på generalforsamlingen bliver 

et krav. 

- TO spørger ind til aktivitets udgiften. Træffet kostede mere end beregnet både på 

kage og sandwich posten. 

- TO spørger ind til opdræt udgiften. Klubben har købt en scanner til at konstatere 

drægtighed. 

- Regnskabet godkendes. 

 

7 Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent. 

Efter optagelse i Dansk Kennel Klub skal vores vedtægter tilpasses de krav, der stilles i 

forbindelse med dette samarbejde. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til 

vedtægtsændringer. (Sendt rundt før generalforsamling) 

Disse ændringer til bestyrelsens forslag diskuteres: 

- PM vil gerne have, at vi fremhæver, at det er et samarbejde med DKK. Vi er ikke en 

underklub!! 

- PM foreslår at alt om generalforsamlingen kommer i paragraf rækkefølge i 

vedtægterne. 

- PM foreslår at urafstemning ændres til ekstra ordinær generalforsamling og paragraf 

18 slettes. 

- EM foreslår at indkaldelsen til generalforsamling ændres fra 6 uger til 4 uger før. 

- EM foreslår at materialeudsendelse til medlemmer ændres fra 10 til 7 dage før. 

- Efter flere forslag frem og tilbage omkring ordlyden af kandidatopstillinger ender vi 

med: Evt. skriftlige forslag til kandidater sendes til klubbens formand eller sekretær 

senest 2 uger før generalforsamlingen. 



- Helene Kjærsgaard (HK) foreslår, at man for at kunne stille op til bestyrelsen skal 

være over 18 år og have været medlem af klubben for sort spids i mindst 6 mdr. 

- PM ønsker ordlyden omkring opstilling af kandidater på selve generalforsamlingen 

ændret, så alle kan stille op, selvom der er kandidater nok. 

- Referat af bestyrelsesreferater skal KUN godkendes ikke underskrives. 

- I paragraf 19 bliver samme minoritet i 2. stemmeomgang rettet til alm. flertal. 

- I paragraf 20 ændres ordet love til vedtægter. 

Forsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til at redigere vedtægterne efter de overstående 

diskuterede punkter! 

Vedtægtsændringerne godkendes enstemmigt. 

 

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

Bestyrelse: 

På valg: 

- Elisabeth Meinild genopstiller og vælges 

- Hans Henrik Nielsen genopstiller og vælges 

- Anni ønsker ikke at genopstille 

Anne Kristine Lundby stiller op og vælges 

Suppleanter: 

På valg: 

- Rita Winther Nielsen ønsker ikke at genopstille 

- Sissi Dahl ønsker ikke at genopstille 

Helene Kjærsgaard stiller op og vælges 

Pernille Ravnefjord stiller op og vælges 

9 Valg af revisor og suppleant  

På valg: 

- Poul Møller (revisor) ønsker ikke at genopstille 

- Anne Kristine Lundby (suppleant) ønsker ikke at genopstille 

Ole Vaarstø stiller op og vælges 

Lis Christensen stiller op som revisorsuppleant og vælges. 

10 Valg af avlsudvalg – nye medlemmer?  

Birgitte Solhøj Nielsen vælges 



11 Valg af træfudvalg – træf er i år lørdag 3. september ved Ladbyskibet på Fyn. Hvem vil 

hjælpe? 

Hans Henrik, Lis Christensen, Annette Schmidt-Mogensen, Anni Møller og Elisabeth Meinild 

vælges 

12 Evt. (Herunder kan intet besluttes) 

Der uddeles gave til Poul og Anni for mange års tro tjeneste ;-). Samtidig udnævnes de 

begge til æresmedlemmer af klubben for sort spids. 

 

 

Formanden takker for god ro og orden!! 


