
 
 

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB 
 

 

Referat af ordinær Generalforsamling 

søndag d. 5 juli 2020, kl. 11.00 

Forsamlingshuset ”HUSET” 

Kirkevej 11, 4241Vemmmelev 

1.Valg af Dirigent : Birthe Christoffersen. 

(alle reglerne er overholdt ang frister osv i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af 

generalforsamling,  Dermed er generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig) 

Der er 27 stemmeberettigede deltagere tilstede  

2.Valg af referent :Tine Wiberg Rasmusssen 

3.Valg af 2 stemmetællere: Anne Kristensen, og Anja Holmgren 

 

4.Formandens beretning til godkendelse, herunder beretninger fra diverse udvalg. 

Formandens beretning: se bilag 

Spørgsmål fra medlem om sheltie-VM hvor klubben afbrød samarbejde med arrangørerne.  

Svar: Klubben afbrød samarbejdet da aftalerne vedrørende information om budget og status ikke 

blev overholdt fra arrangørernes side trods gentagne forsøg på kommunikation. 

Angående indlæg i facebook blev tråden slettet da den blev upassende og løb af sporet 

Aktivitetsudvalget: 

Aktivitetsudvalget består af lokalrepræsentanterne, og alle har været aktive større eller mindre 

arrangementer, der har været soignering, gåture og hyrdearrangementer og der meldes om god 

tilslutning og positive tilbagemeldinger flere steder. 

Sundhedsudvalgets beretning :se bilag , ocd-gf, HD-gf, øjne-gf, AD-gf 

spor øst: se bilag 

spor vest: se bilag  

Kommentar fra medlemmer: 

Der efterlyses åbenhed/information om hvorfor sporudvalget blev delt i øst/vest, og man undres 

over en facebook tråd som blev slettet. 

Svar: Bestyrelsen har ikke ønsket at udlevere sagen på hjemmeside eller facebook da det er en 

personsag. Sagen handlede om brud på reglen om først til mølleprincippet i forbindelse med 

tilmelding til sporprøve på Sjælland, fejlen bliver anmeldt af medlemmerne af sporudvalget i 

Jylland, arrangørerne på Sjælland gav en undskyldning og rettede fejlen. Efterfølgende fik den 

forurettede medlem sin plads på prøven . 

Efterfølgende kan sporudvalget ikke samarbejde med hinanden, hvorfor bestyrelsen vælger at dele 

det i øst og vest. Efterfølgende er der samarbejdsproblemer mellem bestyrelse og Anne Birk fra 

spor vest og hun bliver fjernet fra sporudvalget ( i 2020). 

 

Anne Birch kommenterer og beretter om uoverensstemmelser mellem sporudvalg og bestyrelse 

hvor hun i meget følelsesbetonede vendinger nævner personsager, og opfordrer til at man ikke 

godkender formandens beretning. 

 

Formandens kommentere at bestyrelsen og de som arbejder for klubben er frivillige og det er ikke 

alt man skal finde sig i, det kan få nogle konsekvenser og her er et medlem så blev fjernet fra 

sporudvalget.  

https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2020/07/formand-beretning.pdf
https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2020/07/avls-og-sundhedsudvalget-2019.pdf
https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2020/07/OCD-GF.pdf
https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2020/07/HD-2017-2019.pdf
https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2020/07/Diagram-GF-2019-Ojne.pdf
https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2020/07/AD-cirkel-diagram.-DKK.-GF.pdf
https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2020/07/Beretning-spor-ost-2019.pdf
https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2020/07/Beretning-spor-vest-2019.pdf


 

Udstillingsudvalgets beretning: se bilag 

 

Redningsfonden : der er en lang venteliste til hunde fra redningsfondens hunde som søger nye hjem, 

så der går ikke lang tid før hundene kommer videre til ny ejer. Der gøres et stort arbejde ud af at 

matche hund og ejer, så det er ikke efter rækkefølge man er på ventelisten men afhængig af om de 

matcher. 

 

Godkendelse af beretningen: Godkendt efter afstemning med 3 stemmer  imod. 

 

5 lydighedsafdelingen (eksisterer ikke mere ) 

 

6.Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 

Revisorerne har godkendt regnskabet. 

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen 

 

7.Forslag fra medlemmer og bestyrelse.  

Ad. 7. 

Forslag F1, F2, F3, F4, F5. 

 

F1.  

Forslag til ændring af avlsrestriktioner ved DKK.  

Forslagsstiller sundhedsudvalget og bestyrelsen.  

(Her skal der stemmes om , om bestyrelsen skal gå videre til DKK for at forhandle disse nye 

avlsrestriktioner.) 

Avlsrestriktioner betyder at hvalpe ikke kan registreres i DKK hvis ikke restriktionerne er overholdt 

I de nuværende Avlsrestriktion står der bl a. om øjenundersøgelser: 

Det optimale tidspunkt for undersøgelse er i hvalpens 7.- 9. leveuge. Attestation for CEA gælder for 

livstid. 

Forslag til ny avlsrestriktion: Det optimale tidspunkt for undersøgelse for CEA/CRD er i hvalpens 

7.- 9. leveuge og for CEA/COLOBOM efter 12 måneders alder. Øjenlysningen er derfor først 

gældende, når den er foretaget efter hunden er 12 måneder gammel. Hvis der en gang er påvist CEA 

gælder diagnosen for livstid. 

Emnet blev diskuteret og belyst fra flere vinkler. 

Afstemning: 23 for 2 imod 2 blank, forslaget er vedtaget. 

 

F2.  

 

Forslag til ændring af avlsanbefalinger ved DKK.  

Forslagsstiller sundhedsudvalget og bestyrelsen.  

(Her skal der stemmes om , om bestyrelsen skal gå videre til DKK for at forhandle disse nye 

avlsanbefalinger). 

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Shetland Sheepdog Klub’s og DKK’s 

avlsanbefalinger” på stambogen skal avlsanbefalingerne være opfyldt. 

 

Der foreslås, at der i nuværende anbefaling i forhold til øjensygdomme, tilføjes at 

begge forældredyr også skal være fundet fri for tegn på Sheltieretinopati (SPR). 

Emnet blev diskuteret og belyst fra flere vinkler. 

Afstemning  23 for, 1 imod, 3 blank, forslaget er vedtaget. 

 

https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2020/07/beretning-udstilings-udvalget.pdf


 

F3. Forslagsstiller Ernst Holmgren 

Ændring af love 

Nuværende tekst: 

§ 9. BESTYRELSE OG REVISION 

Stk 6 : I tilfælde af stemmelighed ved valg, hvor en afgørelse er nødvendig, afholder dirigenten på 

generalforsamlingen lodtrækning mellem de kandidater, der har lige mange stemmer. 

  

Forslags ændring: 

§ 9. BESTYRELSE OG REVISION 

Stk 6 : I tilfælde af stemmelighed ved valg, hvor en afgørelse er nødvendig, foretages afstemningen 

på generalforsamlingen, hvis der stadig er stemmelighed, afholder dirigenten lodtrækning mellem 

kandidaterne. 

Hvis den ene kandidater ikke er tilstede på generalforsamlingen , undlades lodtrækningen og den 

kandidat der er tilstede vælges  

Afstemning:1 blank, resten for. Forslaget er vedtaget 

 

F4 og F5 er forslag til diskussion, ikke emner som generalforsamlingen skal træffe afgørelse 

om. 

 

F4. Forslagsstiller Birgit Knudsen 

Støtte til udstilling for nye hvalpekøbere 

Kort fortalt: Kan klubben yde tilskud til at opdrættere sælger hvalpe med adgang til 2 udstillinger 

I håb om at de har fået ”blod på tanden” og lyst til at komme igen.  

Emnet diskuteres og der er flere input fra medlemmerne. 

Det besluttes at emnet tages op på efterfølgende bestyrelsesmøde 

 

F5 

Forslagsstiller Anne Birch og Catrine Møller 

Forslag til generalforsamlingen i DSSK, 28. marts 2020 

Indførelse af gave til sheltier, der opnår championat i eksteriør, LP, agility, rally, spor, HTM 

og freestyle. 

Emnet diskuteres med flere input fra medlemmer 

Det besluttes at emnet tages op på efterfølgende bestyrelsesmøde 

 

8.Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision 

På valg til bestyrelsen er :  

Erik Stienenbos (modtager genvalg) 

Tine Wiberg Rasmussen (modtager genvalg) 

Katja Knoth (modtager ikke genvalg) 

 

Bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen: 

Erik Stienenbos, Tine Wiberg Rasmussen og Ernst Holmgren  

  

Kandidater til valg af Revisor: 

Revisor Christina Kjærsgaard modtager ikke genvalg 

Bestyrelsens forslag til kandidat som revisor: Lillian Gaarsmann Rehder 

 

Da der ikke er flere Kandidater til bestyrelsen og revision end der skal vælges, er vedkommende 

valgt uden afstemning.  

 



 

Valg af suppleanter til bestyrelse og revision 

Forslag til bestyrelsessupleanter og resultat af afstemning:   

Kirsten Klitsgård 16 stemmer, , Vibeke Midlander, 10 stemmer, Mette Wulf Jensen 9 stemmer, 

Trine Flørnes 8 stemmer, Anja Holmgren 7 stemmer.     

 

Resultat: Kirsten 1 suppleant, Vibeke 2 suppleant.  

Revisorsuppleant, Karin Elmquist  

 

10.Eventuelt.  

Spørgsmål fra medlem: kan vi få udstillingskatalog tilbage. Svar: Ja det kan man, de kan fås på 

udstillingen. 

 

 


