DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB
Indkalder hermed til
Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 14 April 2018 kl . 11.00
Slaglille-Bjernede Skole
Bjernedevej 27
4180 Sorø
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af Dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Formandens beretning til godkendelse, herunder beretninger fra diverse
udvalg.(sundhed,udstilling,aktivites mm.)
Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse
af ansvarsfrihed
Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision
Eventuelt.

Regnskab ligger på hjemmesiden www.sheltie.dk

.F1
Ændring af Klublove
Forslagsstiller Bestyrelsen
Klublove
Forslag til ændring af Klublove, Nuværende ordlyd
§ 7. KONTINGENT
2:
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.
4:
Klubbens officielle medlemskartotek føres af et medlem af bestyrelsen eller et medlem af klubben efter
aftale med og ansvar overfor bestyrelsen.
Foreslås ændret til:
§ 7. KONTINGENT
2:
Kontingentet opkræves for det kommende kalenderår ved fremsendelse af medlemsopkrævning via e-mail
eller girokort 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.
4:
Klubbens officielle medlemskartotek føres af kasseren via regnskabs programmet, det er medlemmernes
eget ansvar at få rettet deres e-mail hos kasseren, hvis de skifter e-mail.
§ 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
5:
Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden sammen med de indkomne
forslag til behandling på generalforsamlingen, og præsentationer af de foreslåede kandidater til valgene.
Dagsordenen med forslag offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.
6:
Sammen med dagsordenen udsendes stemmeseddel til valgene.
§ 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
5:
Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden sammen med de indkomne
forslag til behandling på generalforsamlingen, og præsentationer af de foreslåede kandidater til valgene,
dagsorden, regnskab, mv., sendes via e-mail fra medlems database
Dagsordenen med forslag offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside,
og Facebook side
6:
Sammen med dagsordenen udsendes stemmeseddel til valgene, udsendes også via medlemsdatabasen på email.
Begrundelse for forslag:
Ved at sende at sende det ud elektronisk, kan klubben spare
1: en masse penge i porto og kuverter og trykning af dagsorden mv. (ca 11.000 kr. ), som kan bruges bedre på
aktiviteter for medlemmerne
2: tid på at skal rette adresser, når vi får post retur fra postnord, med adresser der ikke stemmer. Som regel
beholder man samme e-mail adresse
Anden begrundelse er, at PostNord tit retter på deres leverings tider via brev, og deres porto

F2
Bestyrelsen fritages for kontingent
Forslagsstiller Bestyrelsen.
Begrundelse:
Alle i bestyrelsen gøre et stort stykke arbejde med mange timer.
Som tak for dette store stykke arbejde gøres de kontigent fri.

F3
Offentliggørelse af årets hund,
Årets hund i alle discipliner bliver offentliggjort i starten af det nye år både på FB og på hjemmesiden. Alle
vinderne får direkte besked per mail og selveste kåring findes sted på først bedste konkurrence eller udstilling.
Helst en fælles dag.

Forslagsstiller Erik Stienenbos, Katja Knoth og Tine Wiberg Rasmussen
Begrundelse:
Alle medlemmer som konkurrerer ser frem til resultatet for årets hund.
Samtidigt med at så alle få besked sammen tid.

VALG AF Kandidater
På valg er :
Katja Knoth (Modtager genvalg)
Tine Wiberg Rasmussen (Modtager genvalg)
Erik Steinenbos (Modtager genvalg)

Kandidater til valg af Revisor:
Christina Kjærsgaard (Modtager genvalg)
Da der ikke er flere Kandidater end der skal vælges er vedkommende valgt uden afstemning.
Det gælder både for kandidater til bestyrelsen og revision.

Der skal derud over vælges suppleanter til bestyrelsen og revision.

Præsentation af kandidater til bestyrelsen
Jeg hedder Katja Knoth Nielsen, er 32 år og bor sammen med min mand Jacob og dejlige sheltie
dreng Amigo på 1 år i Odense. Til daglig studerer jeg økonomi på Syddansk Universitet. Dette med
henblik på en karriere indenfor regnskab, da det er noget jeg brænder for. Jeg har før haft en trainee
stilling på et revisionskontor og det har kun givet mig mere blod på tanden. Jeg synes derfor det kunne
være en god udfordring at prøve kræfter med regnskab på klubbasis.
Min familie fik vores første sheltie i 1994, en skøn stor zobel dreng. Og mine forældre meldte sig
derfor ind i klubben. Det er gennem årene blevet til rigtig mange fantastiske oplevelser i klubben og
mine forældre har i en del år haft klubstanden.
Jeg har dyrket både agility, rally og lydighed.
Jeg vil i klubben arbejde for en sund og glad hund, samt for en klub der stadig gør en masse for sine
medlemmer så andre kan få lige så mange skønne oplevelser med vores dejlige hunde som jeg har
haft de sidste ca. 24 år.
Med venlig hilsen
Katja Knoth Nielsen

Jeg Hedder Tine Wiberg Rasmussen, er 56 år ,gift og har 2 voksne børn som
er fløjet fre reden, og jeg bor i Lynge, Nordsjælland. Jeg fik min første Sheltie
i 1981, det er blevet til 5 i løbet af årene, Gin, Meggie, Chipi ,og nu Inky og
Fido.
Jeg har været til rigtig mange lydighedsprøver i løbet af årene, løbet agility
med en enkelt, og udstillet lidt, Lydighed er min foretrukne sport, og jeg har
haft den store oplevelse at deltage i 2 verdensmesterskaber med Chipi. Men
konkurrence er ikke alt, jeg sætter også stor pris på fysisk og mentalt sunde
,smukke og paktiske hunde, som skal fungerer som familiehunde i
hverdagen.
I mit arbejde, i et aktivitetscenter på et plejehjem, har to af mine hunde
fungeret som socialhunde i perioder. Ved siden af LP har jeg lært mine hunde
lidt trick, og går spor til almindelig hygge. Jeg har gået til forskellig træning,
mange forskellige steder, både i og udenfor Sheltieklubben, hvilket har været
lærerigt og indspirerende og jeg følger med i de nyeste træningsmetoder.
I aktivitetsudvalget arbejde jeg for øget opmærksomhed inden for alle
aktiviteter som kan være stimulerende for at man arbejder med sin hund,
både i konkurrence og til glæde for hunden i hverdagen. Jeg arbejder for
oprettelse af nye aktiviteter og udbredelse I flere områder.
I sundhedsudvalget arbejder jeg for øget information og vejledning til
medlemmerne
MVH
Tine Wiberg Rasmussen

Hej allesammen
Jeg hedder Erik Stienenbos. Jeg er 47 år, gift og har en datter på 14 år. Jeg er hollænder og kom til
Danmark i 1998, for at slå mig ned sammen med min nuværende kone, Anja. Vi har boet i Kolding
siden 2006. Jeg er lagerchef ved PR Chokolade og står for ledelsen af 8medarbejdere. Igennem de
sidste 18 år har jeg brugt meget af min tid på forenings arbejde. Jeg har været bestyrelsesmedlem i
en grundejerforening, spejderlejrs koordinator ved Det Danske Spejderkorps. Jeg er certificeret
springgymnastik træner og har været holdleder for 2 spring hold, samt bestyrelsesmedlem i KIF
springgymnastik. Før jeg flyttede til Danmark var jeg medlem og spejderleder i det Hollandske
Spejderkorps. Jeg var aktiv spejder i 20 år og det var igennem denne interesse at jeg mødte Anja på
en International Spejderlejr i Sverige i 1996. Vi fik vores første sheltie for ca.6 år siden. Herefter gik
det stærkt og i dag har jeg sammen med Anja opdræt af shetland sheepdog med kennelmærket:
Kennel Sheltie4you. Kennelens første kuld blev født i 2014. Jeg ønsker at bl.a. at have fokus på
sundhed og etisk korrekt avl. Det er vigtigt for mig at sheltien forbliver at være en sund race, til glæde
for mange i fremtiden. Jeg ved jo hvor berigende det er at leve sammen med en sheltie/sheltier og jeg
har med vores første sheltie erfaret, hvor ondt det gør, når man står med en ung sheltie, som har en
arvelig lidelse. Jeg håber, med min erfaring dels som leder og dels med foreningsarbejde, at jeg kan
være med til at skabe og fastholde et sammenhold i klubben og blandt klubbens medlemmer. Jeg er
konsekvent og ærlig . Jeg ligger stor vægt på åbenhed og dialog. En klub fungerer ikke, hvis der ikke
er et fælleskab, men heller ikke uden lederskab.

Mvh. Erik Stienenbos

Parkering markeret med rødt

