Referent:
Ernst Holmgren

Ordinær Generalforsamling
Lørdag d. 9. april 2016, kl. 11.00
Hotel Antvorskov · Trafikcenter Alle 4 · 4200 Slagelse

Dagsorden:
1. Valg af Dirigent
(bestyrelsen foreslår Torben Nielsen)

2. Valg af 2 stemmetællere
(til optælling til bestyrelsesvalg foreslår bestyrelsen klubbens revisorer)

3. Formandens beretning til godkendelse, herunder beretninger fra diverse udvalg.
4. Lydighedsafdelings beretning
5. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
7. Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent:
Torben Nielsen er valgt.

2. Valg af stemmetællere
Stemme tællere til bestyrelses valg:
Klubrevisorer Anne og Käte
Stemmetællere til forslagsafstemninger:
Hanne Mikkelsen og Henrik S. Pedersen

3. Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning.
Kommentarer til beretningen:
Henrik Pedersen foreslår foreslog ændring på
hjemmeside, så man medlemmer kan opdatere
deres kontaktinfo onlinekan ændre adresse der.
Beretning blev herefter taget til efterretning og
godkendt af generalforsamlingen.

4. Udvalgenes beretninger
Beretninger fra Sundheds- og Udstillingsudvalg
blev fremlagt af Christine Ahl (elektronisk)

5. Kassererens fremlæggelse af Regnskabet
Regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
41 stemmeberettigede til stede.
-----------------Forslag 1:
Forslag til ændring i beregning af Årets Veteran
Sheltie:
Nuværende ordlyd:
Der beregnes resultater fra 2 danske certifikatudstillinger, hvoraf mindst en skal være en DSSK
udstilling.
Ændres til:
Der beregnes resultater fra 3 danske certifikatudstillinger, hvoraf mindst en skal være en DSSK
udstilling.
Afstemning:
For: 41  Imod: 0  Blank: 0
Forslag blev enstemmigt vedtaget.

Lydighedsudvalget fremlagt af Kirsten Klitsgaard
(elektronisk)
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Forslag 2:
Forslag til lovændring vedr. metode for kontingent-opkrævelse
§7 stk. 2. nuværende tekst:
Kontingentet opkræves for det kommende kalenderår ved fremsendelse af giroindbetalingskort
i december måned og skal være betalt ved udgangen af januar. Ved senere betaling betragtes
vedkommende som nyt medlem med hensyn til
medlemsrettigheder og stemmeberettigelse.
Ændres til:
Kontingentet opkræves for det kommende kalenderår ved fremsendelse af medlemsopkrævning
i december måned og skal være betalt ved udgangen af januar. Ved senere betaling betragtes
vedkommende som nyt medlem med hensyn til
medlemsrettigheder og stemmeberettigelse.
Afstemning:
For: 41  Imod: 0  Blank: 0
Forslag blev enstemmigt vedtaget.
-----------------Forslag 3:
Kaninslæb/spor:

Forslag 4:
Hvalpelisten
For at komme på Hvalpelisten skal hvalpe, der er
født efter den 01/06 2016 skal være øjenlyst inden
de er 10 uger, hvis deres fremtidlige hvalpe skal
på hvalpelisten. Grunden er at fange ”go normal”.
Afstemning:
Forslagsstiller trak sit forslag.
-----------------Forslag 5:
Tilføjelse i avlsanbefalinger
Begge forældredyr skal før parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK Godkendt
øjendyrlæge og fundet fri for tegn på PRA og arvelig Retinopati. Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel. Forældredyr, der ønskes anvendt i avl efter de er fyldt 5
år, skal være øjenundersøgt igen inden parring. Er
hunden øjenundersøgt indenfor de sidste 12mdr.
før 5års dagen, er dette dog tilstrækkeligt.
Der tilføjes ordet arvelige Retinopati, efter PRA.

På den ordinære generalforsamling i DSSK i 2016
nedsættes der et sporudvalg på mindst 3 personer
med henblik på så hurtigt som muligt at bevirke,
at det bliver muligt for Sheltier at opnå dansk
championat i kaninslæb og vildtspor.
Det nye sporudvalg i DSSK opfordres i denne
forbindelse til at gå i samarbejde med følgende
fire specialklubber, som afvikler blandt andet
kaninslæbsprøver: Beagle Klubben, Dansk Terrier
Klub, Spidshundeklubben samt Dværgschnauzerklubben.

Afstemning:
For: 28  Imod: 4  Blank: 9
Forslag blev vedtaget.
------------------

7. Valg til bestyrelsen
Antal stemmesedler modtaget: 115
Gyldige: 110 stk., fordelt med 279 stemmer
Ugyldige: 5 stk.
Optælling gav følgende stemmefordeling:

Afstemning:
For: 28
Imod: 8

Blank: 5

Forslag blev vedtaget.
------------------

REFERAT, DSSK GENERALFORSAMLING · 9. april 2016

Katja Knoth:
Kirsten Klitsgaard:
Tina Brigo-Hansen:
Erik Stienenbos:
Gunvor Jenner Jensen:
Hans Iver Staugaard:
Tine Wiberg Rasmussen

52
35
34
39
39
43
38

Side 2-4

Grundet stemmelighed mellem Gunvor Jenner
Jensen og Erik Stienenbos valgte dirigenten, efter
foreskrifterne, at foretage uvildig, tilfældig lodtrækning, og de tre nye bestyrelsesmedlemmer
tæller således følgende:

Dan Kjeldsen
Dan var sidste år var jeg med til det dejlige stævne i Sorø, og har tilmeldt hunde igen, selvom han
stiftede bekendtskab med IB (Ikke Bestået) Han
anbefalede varmt alle at deltage i disse prøver.

•
•
•

Han kunne godt tænke sig at bestyrelsen undersøger muligheden for at de kommende Rallyprøver
kunne blive DM klassificeret, så der kunne komme
et endnu større fremmøde til prøverne.

Katja Knoth
Hans Iver Staugaard
Gunvor Jenner Jensen

1. suppleant: Erik Steinenbos
2. suppleant: Tine Wiberg Rasmussen
Revisor: Christina Kjærgaards
Revisorsuppleant: Henrik S. Pedersen

Kommentar til dette :
Hanne Hedegaard:
Det er en DKK kreds der skal afholde det.
Tove Poulsgaard:
Man skal op i sin egen kreds

8. Evt.
Henrik S. Pedersen
Henrik S. Pedersen mente der var givet udtryk for
mistillid til ham selv og anden stemmetæller, idet
bestyrelsen valgte at bruge revisorerne som stemmetællere vedr. bestyrelsesvalg.
Dirigenten understregede at bestyrelsen ikke har
handlet i strid med nogle regler og at der ikke var
tale mistillid fra bestyrelsens side. Dette kunne
klubformanden tilslutte sig.
-----Dan Kjeldsen
Dan Kjeldsen ønskede at understrege, at det kun
Dan der står for hvalpelisten – ikke Ilse, og Dan
håbede ikke at nogen ville stille tvivl om Dans
neutralitet og objektivitet ifm. Hvalpelisten.
Dette tilkendegav generalforsamlingen.
-----Lotte Skriver
Sidste år blev der afholdt Rally i Sorø, Hvorfor
sagde Lydighedsudvalget nej til at afholde i 2016?
Hanne måtte desværre melde afbud på grund af
prøver, rejse mv.
Kirsten meldte fra, da pengene gik til klubben, og
ikke lydighedsafdelingen.

Tine Wiberg:
Man skal op i sin kreds, men kan sagtens lave det
som åben.
– Bestyrelsen undersøger dette.
-----Der var også en god debat omkring øjenlysnings
resultater, og at der var flere der havde fået forskellige resultater fra forskellige dyrlæger, specielt een specifik dyrlæge, var der en del kritik af.
-----Dirigenten gav ordet til Ivan:
• Pernille fik overrakt vin for i 10 år at have arbejdet med bladet.
• Flemming udtræder helt ud af bestyrelsen efter
22 år, og fik ligeledes tak og vin.
• Annemie fik overrakt vin for sit arbejde i bestyrelsen.
-----Hanne Hedegaard syntes Christine sidder meget
alene i sundhedsudvalget, og opfordrer til, at nogen melder sig til at hjælpe Christine.
Christine Ahl kommenterede, at hun får lidt hjælp i
ny og næ.
------

------
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Hanne Hedegaard havde derudover en afslutten
de personlig annoncering:

Standen stopper i udgangen af 2017, på grund af
helbredsmæssige oversager.

Alt efter omstændighederne omkring Per Lunds
sygdom, trækker Hanne sig efter sig mange års
aktivt virke fra lydighedsudvalget – under alle omstændigheder senest ultimo 2016. Hanne vil gerne
noget mere og noget mere bredt, og være en mere
fri fugl.

Der opfordres til at finde nye standejer.
-----Tine Wiberg-Rasmussen, meldte sig til Sundhedsudvalget.
------

Hun vil gerne bidrage til klubben som instruktør
– men som en fri instruktør – og gerne deltage i
seriøse aktivitetsudvalg og vil gerne blande sig
lidt i udstillingerne.
------

Dirigenten gav, som aftalt på forrige GF, et kort resume over dagens generalforsamling,
og takkede derefter for god ro og orden.
Formanden takkede for et godt og konstruktivt møde.

Referat godkendt den 22.04.2016

Torben Nielsen
Dirigent
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