Generalforsamling DSSK, Fredericia 11. april 2015
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og gik til første punkt på dagsorden.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag: Torben Nielsen – Vedtaget.
Referent: Ernst Holmgren.
Generalforsamlingen blev af den valgte dirigent
konstateret rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Valg af 2 stemmetællere
Inger Daae Fagerberg og Kåre Tofte.

3. Formandens beretning
(beretning kan ses på hjemmesiden og i Sheltieblad nr. 3-2015)
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Nogle stykker fra forsamlingen spurgte ind til,
hvad der bliver gjort for mening medlemmer.
Bestyrelsen kommenterede med, at dette hørte
under lokalrepræsentanterne og dirigenten oplyste, at en fortsat debat om dette emne, ville blive
taget op under punktet eventuelt.

4. Fremlæggelse fra diverse udvalg
Sundhedsudvalget
Fremlagt af Christine Ahl (beretning kan ses på
hjemmesiden og i Sheltieblad nr. 3-2015)
Spørgsmål / kommentarer fra forsamlingen:
Der ønskes mere hjælp til nye opdrættere, kommentarer på Facebook eller seminarfolder e.lign.
Har man tænkt sig at forsætte med CEA øjenlysning efter 1. januar 2016?
5-års fristen er en DKK beslutning som DSSK skal
genforhandle med DKK. Det kræver en ny generalforsamlingsbeslutning, hvis aftalen skal ophøre om
5 år.
Er der flere genveje eller er øjenlysningerne ikke
korrekte, der kan give forkerte resultater?
Der afventes endelige rapport fra CEA-projektet
(Sundhedsudvalgets svar).
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Mange vælger ikke at øjenlyse voksne, da de er
øjenlyst som hvalpe. Agria Statistik siger, at Sheltierne er generelt sundere end gennemsnittet.
Det foreslås, at indbetale til en pulje med 100 kr.
pr. Sheltie man har på hvalpelisten, så man her
kan søge kompensation, hvis man får en blind
Sheltie.
Hvorfor sygeliggør vi Sheltien?
Vi tester for mange ting, men er det ikke bedre at
være åben om det?
Ved at teste viser vi, at udviser ansvarlighed,at vi
gør noget og prøver at gøre vores hunde sunde.
Har merle-genet indflydelse på CEA?
Der er meget meget lille sammenhæng mellem
merle-genet og øjensygdomme. Sundheds udvalget arbejdere videre.
Der efterlyses mere synlig information om gentest
af MRD1 og der opfordres til at Sundhedsudvalget
til også at arbejde videre med dette.
Sundhedsafsnittet på hjemmesiden omskrives
med mere positive ord – eks. rettes øjensygdom
til øjenforandring. Alle racer har problemer, og
igen er åbenhed bedre, end at det ser ud som om
racerne overhovedet ikke fejler noget.

Sundhedsudvalget arbejder på at få DKK-registreret MDR1 resultater.
Der kom en del flere emner på banen, som der
desværre ikke var tid til at gå i dybden med, men
der afsættes tid på seminaret til dette, da debatten er yderst væsentlig.

Udstillingsudvalget
Flemming forelagde beretning omkring udstillingerne i 2014, som her resumeres kort:
• Jubilæumsudstilling i marts: Stort fremmøde
med dansk dommer.
• Sorø i maj: Acceptabelt fremmøde med dansk
dommer.
• September: Rimeligt fremmøde med engelsk
opdrætter som dommer.
• Aars udstilling: Begrænset fremmøde (33 tilmeldte) med dansk dommer.
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• Juleudstilling: Acceptabelt fremmøde med hollandsk opdrætter som dommer.
• Der skal være over 50 tilmeldte for at det løber
rundt.
Lydigheds afdelingen
Fremlagt af Kirsten Klitsgaard (beretning kan ses
op hjemmesiden og i Sheltieblad nr. 3-2015)
Kommentarer til beretningen:
Der menes at lydigheden er på vej over i privat
regi.
Der efterlyses undervisere/trænere i Jylland og på
Fyn?
Der blev henvist til samarbejdet med de andre
klubber, som slås op i Sheltiebladet to gange
hvert år.

5. Fremlæggelse af årsregnskabet
Kasseren (Flemming) fremlagde regnskabet (kan
ses op hjemmesiden og i Sheltieblad nr. 3-2015)
Regnskabet blev godkendt.

Denne udstilling er ikke længere en sponsorudstilling, og kan derfor ikke bære sig selv.
Formanden gad ikke høre mere brok og ævl omkring Aars.

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen:
Antal stemmeberettigede: 27
For den fulde ordlyd af opstillede GF forslag
henvises til indkaldelsen til Generalforsamlingen.

Forslag 1: Forslag om Lovændring af §10 stk. 6 i
henhold til § 13 om lovændring.
(Forslaget skulle ikke forstås som kritik af dem der
sidder i sundhedsudvalget)
Alle er velkommen til at deltage i udvalg, man skal
bare henvende sig.
Forslaget afledte en debat i god tone, som endte
ud i at forslagsstiller trak sit forslag, mod mere
åbenhed og information til medlemmerne end pt.
faktuelt.
Dette blev lovet efterlevet af diverse udvalg.

Kommentarer fra forsamlingen
Hvorfor er der så forskel i “Administrations-udgifterne” fra 2013 og 2014?
Dette skyldes at nogle poster burde have indgået
i 2013 regnskabet, men i virkeligheden fremgår
af 2014 regnskabet – herunder eks. trykning af 7
Sheltieblade.

Forslag 2: Forslag til ændring af Klubbens avlsanbefalinger § 3
Afstemning foretaget skriftligt:
Ja: 12
Nej: 11
Blank: 4
Forslaget blev vedtaget.

Generalforsamling pris?

Bestyrelsen forhandler med DKK om ændring.

Der bruges ca. 5.700 kr. alene på porto, trykning,
kurverter til GF-indkaldelse. Dertil kommer husleje, mad, kaffe/the mv.

Lovforslaget falder hvis DKK ikke vil ændre avlsanbefalingerne!

Er der ikke ret mange udenlandske medlemmer?

Forslag 3: Forslag til lovændring af § 11, stk. 12 i
henhold til §13 om lovændring
En af forslagsstillerne ønskede ordlyd ændret:
“skriftlige referat” ændres til “beslutningsreferat.

Der laves som regel en aftale med udenlandske
medlemmer, om at et dansk medlem betaler deres
kontingent i DK, og de betaler så for det danske
medlem i deres hjemland.
Hvorfor skal Aars skæres væk, når der er overskud på udstillingerne?
Det er primært Jubilæumsudstilling og de 2 udstillinger i Sorø, der har givet overskud. Sorø på
grund af lav grund-leje med i Aars skal der betales
for en del af hallen, dommer, ringpersonale, kørsel, bespisning, rosetter, pokaler mv.

REFERAT, DSSK GENERALFORSAMLING · 11. april 2015

Afstemning foretaget skriftligt:
Ja: 16
Nej: 7
Blank: 4
Forslaget blev Ikke vedtaget!
Lovforslag kan kun vedtages med 75% af stemmerne, her svarende til 21 stemmer.
Det aftaltes dog, at dirigenten, ved Generalforsamlingens afslutning, kort opridser dagens forløb.
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Forslag 4: Bestyrelsens kommentarer til indsendte
forslag
Forslagsstiller ønsker at bestyrelsen ikke forhåndskommenterer indsendte forslag. Skulle indsendte forslag være i strid med love og regler, vil
forslagsstiller gerne informeres, så forslaget slet
ikke kommer på dagsorden.
Dette kan ikke altid tidsmæssigt efterkommes i
praksis.
Forslaget der endeligt skulle stemmes om blev
således:
Bestyrelsen medsender ikke fremover deres kommentarer til medlemmers indsendte forslag mm.
sammen med dagorden til Generalforsamlingen,
med mindre forslaget er i strid DKK’s regler.

8. Eventuelt
Kommentarer fra medlem:
Der bliver fyret for lidt op under de lokalrepræsentanter der er.
Hvad sker der i klubben for menige medlemmer ?
Hvad sker der for opdrættere?
Opdragelse af vores hunde, ringtræning, soignering mv.? I Jylland foregår der ingenting. Når vi
selv tager initiativ, får vi ingen støtte fra bestyrelsen.
Bestyrelsen:
Der er flere lokalrepræsentanter som har lavet
nogle ting, men der har ikke været nogen tilslutning til disse arrangementer – og så er de holdt
med at lave noget.

Forslaget ikke vedtaget, men der henstilles til en
god tone i kommentar.

Ønsker nogle at være lokalrepræsentanter i et
område og har lyst til at lave noget, er det bare at
kontakte bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke trylle
aktive lokalrepræsentanter frem i medlemmets
lokalområde.

Forslag 5: Forslag til ændring af regler for hvalpeliste
Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstiller.

Andet medlem:
Vi har kontaktet bestyrelsen flere gange omkring
forskellige arrangementer, men har aldrig hørt en
dyt? Det er svært at bevare gejsten.

Afstemning foretaget skriftligt:
Ja: 6
Nej: 19
Blank: 2

Forslag 6: Forslag omkring udstillinger
Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstiller.

7. Valg til bestyrelsen:
• Ivan Ahl Nielsen: Modtager genvalg
• Ernst Holmgren: Modtager genvalg
Da der ikke var andre kandidater til valgene, har
genvalg automatisk fundet sted uden afstemning.
Valg af Revisor:
Anne Kristensen valgt uden afstemning, da der
ikke var andre kandidater.
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant: Katja Knoth
2. suppleant: Kirsten Klitsgaard
Valg af Revisor suppleant:
Christina Kjærsgaard
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Bestyrelsen:
Det er helt fint med arrangementer, men det skal
være for alle klubbens medlemmer. Dvs. at det
skal varsles i god tid, så det kan komme i Sheltiebladet, på Facebook og på hjemmesiden.
Derudover vil det være en god ide at sende forespørgsler om arrangementer til ALLE bestyrelsens
medlemmer.
Medlem:
Medlemmet vil gerne bidrage til at forsøge en
mindskelse af udgifterne ifm. udstilling i Aars og
også stille en underskudsgaranti, hvis bestyrelsen ville genoptage overvejelser om at give grønt
lys til. Vi laver det praktiske arbejde, bestyrelsen
udformer de formelle ansøgninger.
Andet medlem:
Hvem skal tage sig af tilmeldingerne til denne
udstilling. Initiativtagere antager at de bare uden
videre kan trække på andre medlemmer, som i forvejen er yderst belastet med arbejde for klubben.
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Generelt:
Aars-udstilling blev debatteret. Herunder samkøring med andre klubber med deling af dommere.
Bestyrelsen arbejder allerede på at undersøge om
dette kunne blive aktuelt, med henblik på at holde
udgifterne nede.
Medlem:
Der skal gøres noget mod en hundehandler i
Nordjylland, som sælger uden stamtavler og flere
forskellige racer.
Bestyrelsen tager kontakt til DKK.
Forespørgsel til Bestyrelsen:
Ang. DKK Infomøde omkring nye udstillingsregler
og kritik i systemet:
Hvorfor blev den der sidder med tilmeldingerne og
systemet ikke inviteret med til mødet?
Hvis info havde været givet korrekt, skulle den
ansvarlige for tilmeldingerne have været med.

deling på udstillingerne. Folderen skal ikke mere
fylde mere end A4 trykt på begge sider. Dan tager
gerne oplæg og udformer denne brochure.
Bestyrelsen sender hurtigst muligt et oplæg til
Dan.
Bestyrelsen er pt. i gang med en ny racefolder,
som har haft prioritet. Kunne man kombinere de 2
omtalte foldere, hvor tilmelding er inkluderet?
Opstilling af kandidater til bestyrelsen:
Det henstilles til medlemmer om at flere tager
initiativ til at opstille.
Sheltiebladet
Det er svært at fylde bladet ud, når der ikke kommer indlæg fra medlemmer.
Kommunikation går begge veje, medlemmer må
bidrage mere.
Medlem:
Fælles fodslag for klubben ønskes. Det er vigtigt
at vi gerne vil samme vej med klubben, det vil gøre
klubben mere attraktiv, og dermed vil medlemmer få mere lyst til at deltage aktivt, med f.eks.
indslag til bladet.

Det beklagede bestyrelsen.
Medlem:
For 2 år siden blev det foreslået at udforme en
brochure til hvervning af nye medlemmer til ud-

Dirigenten gav, som aftalt tidligere på 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 08.05.2015

Torben Nielsen
Dirigent
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