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Valg af Dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Formandens beretning til godkendelse, herunder beretninger fra diverse
udvalg.
Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse
af ansvarsfrihed
Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Forslag 1 og 2
Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision
Eventuelt.

Ad 6
forslag til lovændring af klublove
Forslagsstiller: bestyrelsen
Forslag 1.
§ 6. Medlemskab
Nuværende:
4.Udmeldelse bør ske skriftligt til udgangen af et kalenderår.
Denne ændres til:
4. Udmeldelse SKAL ske skriftligt til udgangen af et kalenderår, udmeldelse skal ske til kasserer@sheltie.dk
Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.
Begrundelse:
Vi skal altid kunne dokumentere at nogen har meldt sig ud og derfor skal dette ske skriftligt.
I forhold til kontingent vil det kræve for meget at beregne hvor meget der eventuel skal betales tilbage for hver enkelte
udmeldelse.
Forslag 2
§ 7. Kontingent
Nuværende
1. Klubbens officielle medlemskartotek føres via regnskabsprogrammet af kassereren eller af en person som er
udpeget af bestyrelsen. Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben.
Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mailadresse kan modtage beskeder/informationer fra
klubben. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis

medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke
kommer frem til medlemmet.
Forslag til ændring
§ 7. Kontingent
1. Klubbens officielle medlemskartotek føres via regnskabsprogrammet af kassereren eller af en person som
er udpeget af bestyrelsen. Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til
klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mailadresse kan modtage
beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, Postadresse og
telefonnummer skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine
forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.
Ad 7.
På valg til bestyrelsen er:
Ernst Holmgren, Erik Stienenbos, Tine wiberg Rasmussen
Til valg af suppleanter: Mette Wulf-Jensen
Præsentation af Kandidater til Bestyrelsesvalg
Jeg hedder Ernst Holmgren, er 50 år, er gift og har 3 børn, kun 1 hjemmeboende og bor lidt udenfor Herlufmagle ved
Næstved
Vi har haft kennel siden 2010 og fik vores første Sheltie i 2009, og det er nu blevet til 6 stk., I 2018 fik jeg ”min” egen
sheltie, som jeg på hygge/hobby plan går til Agility, Lydighed og lidt hyrdning med. Jeg har igennem de sidste 20 år,
været aktiv leder hos KFUM-spejderne og har i den forbindelse også afholdt en del kurser for spejder i mange aldre.
Til dagligt arbejder jeg med alle former for elektronisk sikring, i form af brandanlæg, tyverialarmer, video overvågning,
adgangskontrol mm. Jeg har efter hånden haft en del med udstillingerne at gøre øst for Store bælt, og det har været
spændende og lærerigt. Derudover har jeg besiddet samtlige poster i bestyrelsen, sidder nu som kasserer i klubben,
Jeg vil i klubben arbejde for at Sheltien, forbliver en sund og dejlig hund. Samt et konstruktivt og givende samarbejde
mellem bestyrelsen, udvalg og medlemmer
Mvh. Ernst Holmgren
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hej allesammen
Jeg hedder Erik Stienenbos. Jeg er 51 år, gift og har en datter på 18 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 lager/logistik chef for et firma i Kolding samt et firma i Hammel og står for ledelsen af 6 medarbejdere, samtidigt
er jeg ansvarlig for 12 messer for begge firmaer. Igennem de sidste 22 år har jeg brugt meget af min tid på
foreningsarbejde. I disse 22 år har jeg været del af flere bestyrelser. Jeg har været med i Dansk Shetland Sheepdog
Klubs bestyrelsen siden 2016 og siden 2019 som formand
Vi fik vores første sheltie for ca.8 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 samt at DSSK er en forening for alle, både den familie med
familiehunden og den familie med elitehunden.
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.
Det er også vigitgt for mig at vi som forening vokser med i tiden. Vi lever i 2022 og der er mange ting der har ændret
sig siden DSSK startede. Som forening skal vi agere overfor de ting der bliver tilbud i landet og se om sheltien kan
være med i det.
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 lægger stor vægt
på åbenhed og dialog. En klub fungerer ikke, hvis der ikke er et fælleskab, men heller ikke uden lederskab.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg Hedde Tine Wiberg Rasmussen, er 60 år, gift og har 2 voksne børn, jeg bor i Lynge, Nordsjælland.
Jeg fik min første sheltie i 1981, det er blevet til 6 i løbet af årene. Jeg har været til rigtig mange lydighedsprøver i
løbet af årene, løbet agility men en enkelt hund, og udstillet lidt. Lydighed har været min foretrukne sport, men nu
prøver jeg kræfter med spor og især hyrdning.
Jeg har siddet i bestyrelsen i 6 år og vil fortsat arbejde for et godt samarbejde i klubben på alle planer.
Jeg sætter stor pris på fysisk og mentalt sunde, smukke og praktiske hunde, som skal fungere som familiehunde i
hverdagen.
Jeg arbejder stadig for øget opmærksomhed indenfor aktiviteter, som kan være stimulerende for at man arbejder med
sin hund, både i konkurrence og til glæde for hunden i hverdagen.
Jeg har startet hyrdekurserne i klubben og arbejder stadig på at udvikle tilbuddet.
Mvh. Tine Wiberg Rasmussen

Da der ikke er flere Kandidater til bestyrelsen og revision end der skal vælges, er vedkommende
valgt uden afstemning.

Kandidat til Suppleant til bestyrelsen
Mit navn er Mette Wulff-Jensen. Jeg bor 10 km nordøst for Randers sammen med min kæreste og min sheltie, Louis, på snart 3 år.
Mit første møde med sheltien var i 2014. Da min kæreste og jeg blev enige om, at nu var det tid til at kigge efter en kennel, var jeg
så heldig, at jeg i fandt en fantastisk kennel, som tog mig under deres vinger, hvilket den dag i dag har resulteret i et
fantastisk venskab. Meget lang historie kort fortalt, så fik jeg min første sheltie (og første hund) i juni 2019.
Hvad laver jeg med min sheltie?
Jeg engagerer mig meget i rally lydighed på konkurrenceplan. Jeg er også startet på nordisk rally. Jeg startede
sheltieklubbens rallyudvalget op i slutningen af 2021, og jeg er meget positiv for fremtiden for udvalget. De første prøver er
allerede ude, og der kommer flere i løbet af året.
Derudover udstiller jeg min sheltie-dreng, og jeg er lokalrepræsentant for klubben i Randersområde.
Hvorfor ønsker jeg at fortsætte som en del af bestyrelsen?
Det sidste år har jeg haft fornøjelsen af at være suppleant i bestyrelsen. Det har været både sjovt, hyggeligt og lærerigt at være en
del af. Det har givet mig et indblik i, hvordan klubben fungerer, og hvordan vi passer på vores race. Det er dejligt at mærke en så
varm passion for vores race, som den der er i bestyrelsen.
At fortsætte som suppleant i bestyrelsen håber jeg kan bidrage til endnu mere indsigt og erfaring i racen og i klubben, således jeg
fremadrettet vil kunne bidrage til at bibeholde det gode sammenhold i klubben og til klubbens arrangementer, samt passe godt på
vores skønne race.

