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DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB 
 
 

Indkalder hermed til 
 
 

Ordinær Generalforsamling 
Lørdag d.   27 april 2019, kl. 11.00 

Sted: Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding 
 
 
Dagsorden : 
 

1. Valg af Dirigent 
2. Valg af referent 

 3. Valg af 2 stemmetællere 
 4. Formandens beretning til godkendelse, herunder beretninger fra diverse       
    udvalg. 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag : F1 – F2 – F3 – F4 – F5 – F6  
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F1:  Forslag til ændring af Klubbens formål. (Forslags stiller bestyrelsen) 
 
Nuværende 
Klubbens formål er: 

1. at fremme interessen for og pasningen af Shetland Sheepdog racen. 
2. at skabe interesse for racetypiske, fysisk og mentalt sunde hunde. 
3. at arbejde for ansvarsbevidst opdræt, racens forædling i henhold til FCI-standarden, samt for 

dens opdragelse (lydighed), udbredelse og anvendelse. 
Til dette formål bør klubben bl.a.: 

a. Samarbejde med DKK. 
b. Udgive et medlemsblad (se §16). 
c. Afholde udstillinger, skuer, lydighedskurser og –prøver. 
d. Afholde andre arrangementer af interesse for klubbens medlemmer og opdrættere. 
e. Virke for korrekt behandling af hundene, både som avlsdyr og som private husdyr. 
f. Udarbejde en hvalpeliste. 
g. Opretholde en lydighedsafdeling (se §5). 
h. Opretholde en redningsfond for nødstedte Shelties. 

 
Forslag til rettelser 
 
Rettelse:  
Lydighed i punkt 3 slettes 
Begrundelse: opdragelse dækker over aktivitet og omgang med hunden. Tidligere var der stort set ikke andre 
aktiviteter end lydighedstræning og prøver, nu er det et utal af muligheder. 
Rettelse: Lydighedskurser i punkt c. slettes og erstattes med:  afholde udstillinger, skuer, og prøver 
der vedr. Aktivitets udvalget  
Begrundelse: Lydighedsafdelingen er nedlagt 
Rettelse:  
punkt g. Slettes 
Begrundelse: Lydighedsafdelingen er nedlagt. 
 
Forslags stiller bestyrelsen 
 
 
F2: Forslag til lovændring §5 (Forslags stiller bestyrelsen) 
 
Nuværende tekst 
§ 5. LYDIGHEDSAFDELINGEN: 

1. Lydighedsafdelingen består af klubbens autoriserede 
lydighedsinstruktører/lydighedsdommere. 

2. Afdelingen ledes af et udvalg, som vælges ud af dets midte. 
3. Afdelingen udarbejder selv sine vedtægter, der, ligesom eventuelle vedtægtsændringer, 

forelægges klubbens bestyrelse til godkendelse. 
4. Afdelingens økonomiske grundlag udgøres af indtægterne fra afholdelse af kurser, 

konkurrencer og prøver, afholdt i afdelingens regi eller sammen med eventuelle 
samarbejdspartnere. 

5. Afdelingen fører sit eget regnskab, der indgår i klubbens hovedregnskab. 
6. Lydighedsafdelingen kan, med bestyrelsens godkendelse, indlede eller ophæve samarbejde 

med andre 
klubber på alle områder inden for afdelingens arbejdsområde. 
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Forslag til ændring  
§ 5. Aktivitets Udvalg  

1. Aktivitetsudvalget består af klubmedlemmer, som bestyrelsen har godkendt, til opgaven  
2. Udvalget vælger selv hvilken aktiviteter de vil afholde, arrangementerne skal dog kunne 

økonomisk løbe rundt, aktiviteter forelægges klubbens bestyrelse til godkendelse. 
3. Aktivitetsudvalget kan, med bestyrelsens godkendelse, indlede eller ophæve samarbejde med 

andre klubber på alle områder inden for udvalgets arbejdsområde. 
 
PKT 4-6 slettes  
 
Begrundelse for lovændring af § 5.  
Der er ikke noget lydigheds udvalg mere, og mange ting er lagt over under aktivitetsudvalget  
 
Forslags stiller bestyrelsen 
 
 
F3: Lov ændring forslag §7 (Forslags stiller bestyrelsen) 
 
Nuværende: 
§7- 4. Klubbens officielle medlemskartotek føres af af kasseren via regnskabsprogrammet, det er 
medlemmernes eget ansvar at få rettet deres e-mail hos kasseren, hvis de skifter e-mail. 
 
Forslag til rettelse: 
Klubbens officielle medlemskartotek føres af kassereren eller en af bestyrelsen anviste personer via 
regnskabsprogrammet, det er medlemmernes eget ansvar at få rettet deres e-mail hos kassereren, hvis de 
skifter e-mail. 
(Info: det er kun kassereren der har adgang til at ændre i regnskabsdelen) 
 
Begrundelse: 
Hvis vi bibeholder dette, er det kun kassereren det må arbejde med medlemskartoteket 
 
Forslags stiller bestyrelsen 
 
F4:Forslag til lovændring §16 (Forslags stiller bestyrelsen) 
 
Nuværende tekst  
§16. KLUBBENS MEDLEMSBLAD 
1. Til orientering for medlemmerne udsender klubben et blad, minimum 4 gange om året. 
2. Bladet udsendes til alle hovedmedlemmer. Endvidere til dyrehospitaler, biblioteker og andre 

institutioner efter redaktørens og bestyrelsens skøn eller efter anmodning. 
3. Bestyrelsen vælger redaktøren, der i samråd med bestyrelsen vælger sin redaktion. 
4. Stof til bladet skal være af almen kynologisk interesse eller være informativt eller underholdende 

for medlemskredsen. 
5. Bestyrelsen, der er endelig ansvarlig for bladets indhold, forbeholder sig ret til, i samråd med 

redaktøren, at afvise indlæg, artikler eller annoncer, som indeholder nedsættende, ærerørige, 
insinuerende eller negativ omtale af navngivne personer, eller hvor der ikke er tvivl om, hvem 
indlægget omhandler. 

6. Annoncer modtages, både fra medlemmer og fra udenforstående. Annoncer skal overholde den for 
almene publikationer gældende standard vedrørende indhold, etik og sprogbrug, jævnfør Dansk 
Reklamekodeks. 
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Forslag til rettelse i pkt. 1. 
Til orientering for medlemmerne udsender klubben et blad, minimum 4 gange om året. 
Udenlandske medlemmer får tilsendt bladet elektronisk. 
Ny indmeldte medlemmer får det sidste udkommende blad tilsendt elektronisk, og der efter via post 
som andre  
 
Begrundelse for forslag: 
Portoen er blevet dyrere med årene, og klubben vil i porto kunne spare ca. 2100 kr., på ikke at skulle 
sende bladene fysisk til de udenlandske medlemmer, (stort set hele deres kontingent ryger i porto) 
Ny medlemmer: klubben har som service altid sendt det sidste blad til nye medlemmer, hvis vi gør det 
elektronisk spare klubben ca. 400 kr. om året  
 
Forslags stiller bestyrelsen 
 
 
 
F5: Ændring af præmiekort ved udstillinger ved mindst VG. (Forslags stiller Sabine Heine Andersen) 
 
Nuværende 
Der giver en 25kr. Coop gavekort ved mindst have opnået VG til en udstilling. 
 
Foreslag til ændring 
At klubben går tilbage til at uddele DKK 25kr. Gavekort. 
 
Begrundelse for forslag: 
Sabine har oplevet op til flere gange at der enten ikke er penge på eller for lidt der er meget irriterende og stå 
i en af Coop butikker og der er så meget BØVL. 
 
Forslags stiller Sabine Heine Andersen 
 
 
F6: Forslag til generalforsamlingen (Forslags stiller Flemming Larsson) 
 
Forslag: 
Bestyrtelsen sørger for at kommende udstillinger, skuer og evt. andre arrangementer annonceres med dato 
og sted på DSSK's hjemmeside, så snart der er truffet bindende aftale om stedet. Når DKK har godkendt en 
inviteret dommer, anføres navnet på denne snarest på hjemmesiden. 
 
Begrundelse: 
I den senere tid har information om kommende udstillinger m.m. været på det laveste niveau i DSSK's 
historie. Udstillinger er annonceret meget sent og angivelse af dommer er ofte først givet i forbindelse med 
invitationen. Tidlig annoncering er væsentlig for at undgå konkurrerende arrangementer af 
lokalrepræsentanter og andre.  
Når man ikke bringer en arrangementsoversigt i klubbladet, skal dette ske på klubbens hjemmeside. 
Facebook kan være et udmærket supplement, men kan IKKE erstatte de mere traditionelle 
annonceringsformer. 
 
Forslags stiller Flemming Larsson 
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På valg er :  
Ernst Holmgren (Modtager ikke genvalg) 
Birgitte Fly (modtager ikke genvalg) 
 
Præsentation af Kandidater til Bestyrelsesvalg 
 
Præsentation af Anne Birch til DSSK 
 
Jeg har haft sheltier uafbrudt siden 1995 og har i øjeblikket nr. 4 og 5 af slagsen. 
Mit primære aktivitetsområde med mine sheltier har igennem mange år været agility på konkurrenceplan, og 
jeg har i en 5-årig periode både siddet i bestyrelsen for DAF Aalborg og fungeret som agilityinstruktør i 
samme klub. Jeg har for mange år siden gennemført DGI’s agilityinstruktøruddannelse. 
Med 2 af mine sheltier har jeg også dyrket en del LP og rally – ligeledes på konkurrenceplan. 
I de seneste år har jeg gået rigtig meget spor (kaninslæb og schweiss), og jeg har deltaget aktivt i arbejdet 
med at få nedsat et sporudvalg i DSSK, som jeg selv er medlem af, og med at få udarbejdet og godkendt et 
kaninslæbsreglement og få fastlagt kriterier for championater inden for kaninslæb og schweiss. 
Siden efteråret 2017 har jeg fungeret som redaktør af Sheltiebladet og har stået for den grafiske opsætning af 
bladet, - en opgave, som jeg er meget glad for og gerne vil fortsætte med. 
I bestyrelsen vil jeg arbejde for fastholdelse af de sundhedskrav, der ligger bag avlsanbefalingerne, og jeg 
har et ønske om, at der i fremtiden kan opnås flertal for, at der bliver stillet krav om især HD-fotografering, 
så der kun avles på forældredyr med A- eller B-hofter. 
Jeg vil også arbejde for, at bestyrelsen fortsat understøtter arbejdet med, at sheltierne skal være gode 
racerepræsentanter - ikke kun på det eksteriørmæssige og adfærdsmæssige område, men også skal fastholdes 
og udvikles som de fremragende arbejdshunde, de er, hvad enten aktiviteten er LP, rally, agility, 
dogdancing, hyrdning eller spor. Det betyder for mig, at bestyrelsen så vidt muligt skal understøtte de 
aktiviteter, som medlemmerne dyrker med deres hunde, og forholde sig åbent og nysgerrigt over for evt. nye 
aktiviteter. 
Min indsats i bestyrelsen vil blive præget af, at jeg er ordholdende og arbejdsom og værdsætter klar og 
entydig kommunikation. Svar fra bestyrelsen bør falde prompte efter et spørgsmål fra et medlem. 
Jeg står for åbenhed og godt samarbejde, som fremmer arbejdsglæden i det frivillige arbejde, og jeg står for 
en digital modernisering af DSSK’s medlemskommunikation. 
På det private plan er jeg fraskilt med 2 voksne børn – heraf en dyrlæge, som er international specialist i 
intern medicin (smådyr).  
Jeg har i mange år arbejdet med undervisning og vejledning af unge om uddannelse, men for 2 år siden gik 
jeg på efterløn og har derfor god tid til de tillidshverv, som jeg brænder for. 
 
Med venlig hilsen 
Anne Birch 
 
 
Hej allesammen. 
 
Mit navn Henrik Thomas. Jeg er 53 år, udlært tømrer. Jeg er gift med Jane Ranthe. Vi er bosiddende i 
Korsør, vi har to døtre på snart 27 og 30 år.  
Igennem mit voksenliv har jeg ikke kunnet lade være med at involvere mig i mange former for 
foreningsarbejde, enten som træner eller bestyrelsesmedlem. 
Senest var jeg med til at starte en ungdomsafdeling op af den lokale mountainbike klub. 
Jeg er vokset op i et hjem, hvor vi altid har haft hund, den første var en blanding af minicollie og foxterrier.  
Så da vi skulle have vores første hund, i min lille familie, da var der ingen tvivl om racen, i år er det faktisk 
25 år siden vi fik vores første sheltie. 
Vi startede med Emil, med ham blev der afprøvet flere former for træning. Det viste sig at han havde et helt 
fantastisk talent for agility. I takt med at børnene voksede, så voksede antallet af hunde også til 3. 
Vi har dog været væk fra klubben i nogle år pga. anden race (2 stk. Australian shepherd) men nu er vi på vej 
tilbage igen.  
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Pt. Har vi 3 stk. en blue merle tæve, en tricolor tæve og en tricolor. han. I alderen 2-3 og 4 år. Vi har netop 
ansøgt om kennelmærke. 
Det jeg brænder for her i anden omgang, er udstillings- og eksteriørdelen, ligesom jeg gerne vil være med til 
finde hoved og hale, på de sundhedsaspekter der er oppe i tiden. 
At have været væk, gav mig muligheden for at se den udvikling racen har haft. Denne udvikling, er en del 
som jeg gerne vil være med til at fortsætte. 
Men vi får dog udfordret vores intelligens og konkurrencegen med noget ag træning og ringtræning. 
 
 
 
Kandidater til valg af Revisor: 
Anne Kristensen (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. 
 
 
 
 
 
Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding 
P-plads markeret i rød. 
 

 
 
 
 
 


