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Forsamlingshuset ”Kvartethuset” 
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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. 
 
 
Ad 6: Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
 
F1: Forslag: oprettelse af §8 (tilføjelse til §8)(Forslagsstiller: bestyrelsen) 
Ved indbetaling af medlemskab godkender man automatisk, at DSSK må gemme ens oplysninger i 
yderligere 1 år (jvf. GPDR/databehandlingsloven) 
Medlemsoplysninger slettes efter 3 mdr. efter udmeldelse. 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 
F2: Forslag: Tilføjelser til §6, stk.1)(Forslagsstiller: bestyrelsen) 
Nuværende tekst: 
Som medlem kan optages alle, der opfylder betingelserne for medlemskab af DKK. Er der i en husstand 
mere end ét medlem betragtes ét medlem som hovedmedlem og resten som husstandsmedlemmer til 
nedsat kontingent, men med fulde medlemsrettigheder.  

Forslag til ny tekst: 
Som medlem kan optages alle, der opfylder betingelserne for medlemskab af DKK. Er der i en husstand 
mere end ét medlem betragtes ét medlem som hovedmedlem og resten som husstandsmedlemmer til 
nedsat kontingent, men med fulde medlemsrettigheder.  
Medlemskab følger kalenderåret (1/1 til 31/12) 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 



 

F3: Forslag til lovændringer. Sletning af §6 stk.3  (Forslagsstiller: bestyrelsen)  
Nuværende Tekst: 
§6 stk.3: Medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent senest ved udgangen af januar, betragtes som 
udmeldt af klubben jfr. §6, stk.2 og §7 stk.2.  
Forslag til ændring  
Punktet fjernes helt 
Begrundelse: 
Der står flere gange i klubloven det sammen: 
§6, stk.2:  Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er medlemmer, der har været medlem i mindst 3 
måneder og som ikke er i kontingentrestance.   
Samt 
§7 stk.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.  
 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 

 
F4: Forslag til tekstændring i §6, stk.4 (Forslagsstiller: bestyrelsen) 
Nuværende tekst: 
Udmeldelse SKAL ske skriftligt til udgangen af et kalenderår, udmeldelse skal ske 
til kasserer@sheltie.dk.  Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke. 
 
Forslag til ændring: 
Udmeldelse SKAL ske skriftligt , udmeldelse skal ske til kasserer@sheltie.dk.  Der skal oplyses fulde navn og 
medlemsnummer . Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke. (udgangen af et kalenderår 
fjernes) 
 
Begrundelsen: 
Det behøves ikke at hver i udgangen af et kalenderår da medlemskabet udløber den 31/12 
 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 

F5: Forslag tilføjelse til § 9. Bestyrelse og revision (Forslagsstiller: bestyrelsen) 
Tilføjelse: den siddende bestyrelsen er kontingent fri. 

Begrundelse: 
Der arbejdes utrolig mange timer på årsbasis og så er det en lille anerkendelse af det store stykke arbejde 
de lægger i klubben 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 7. Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision. 
 
På valg til bestyrelsen er: 
Kirsten Klitsgård (ønsker ikke genvalg) 
Lone Rehder Jørgensen (ønsker genvalg)  
Britt Solveig Klifforth Hemmingsen  
Britt opstilles og anbefales af bestyrelsen da hun kan besætte posten som kasserer. 
Til valg som suppleanter : Maria Lee Christensen 
 
 
Lone Rehder Jørgensen 
 
Lone Rehder Jørgensen: jeg er 64 år. Jeg har kennel Firehøje og bor i Vandel sammen med min mand  
Poul Erik. Jeg fik min første sheltie i 1992, og inden længe havde jeg pludselig 3. Vi har et kuld hvalpe i ny 
og næ. 
Jeg har siddet i bestyrelsen i et par perioder, og vil gerne tage en omgang mere. Jeg er også en del af et 
velfungerende udstillingsudvalg 
Jeg arbejder for at bevare vores smukke race både fysisk og psykisk sund. 
Min interesse ligge primært på udstillinger og opdræt. Sundhed vejer tungt for mig. 
Jeg ser gerne vores klub fortsætte som en velfungerende klub, og forsætte den gode stemning i klubben. 
 
 
 

Britt Hemmingsen 
Snedkerhaven 13, 3 tv 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2296 2087 
Mail: bh@lunaregnskab.dk 
 
54 år 
Har en skøn men ret sky sheltie dreng på 5 år. Han hedder Scooby 
(Troldeskov’s Golden Rocky) 
Jeg har deltaget i få arrangementer i klubben men vil gerne prøve 
lidt mere. 
Scooby har ikke fået sine ører lagt ned så har aldrig deltaget i 
udstillinger. Og desværre så er han også ret sky overfor mennesker 
så det vil nok være svært at få en dommer til ham. 
 
Jeg arbejder som selvstændig regnskabskonsulent og har været 
selvstændig siden 2008. 
Jeg arbejder mest ude hos mine kunder og mit arbejde består mest 
i finansbogholderi og afstemninger. 

 
Jeg ser frem til at møde alle og komme i gang med arbejdet. 
 
Venlig hilsen 
Britt 
 
 
 
 
 



Til valg som suppleant 
 
Jeg hedder Maria Lee Christensen, jeg er 34 år gammel og bor alene med mine 5 sheltiere og 1 
chihuahua. 
Jeg bor oppe i Hjørring i Nordjylland. 
Har haft hund siden jeg var 17 år gammel, men er opvokset med hund hele livet. 
 
Mit første møde med sheltien var til Ringtræning, for 5 snart 6 år siden. 
Der mødte jeg en opdrætter der spurgte om jeg kunne være interesseret i at hjælpe dem med at 
udstille deres hunde. 
På det tidspunkt havde jeg min chihuahua og tænkte det kunne være så spændende at prøve at handle 
andre hunde end bare chihuahua. 
Det endte ud i et samarbejde hvor jeg i 2018 fik min første sheltie Vitus, som udstationering. 
Det har så udviklet sig til jeg nu har 5 hunde udstationeret hos mig fra dem. 
 
Jeg er til dagligt flexjobber og går meget hjemme med kroniske smerter derfor har jeg masser af tid til 
mine skønne hunde. 
 
I min fritid går jeg til udstilling med hundene og en del Ringtræning. 
Med Vitus laver jeg en del Agillity. 
 
Jeg har taget DKK’ opdrætter uddannelse ,DKK´s Ringpersonale uddannelse og derudover DKK´s Basis 
uddannelse . 
 
Derudover har jeg været lokal repræsentant heroppe i det Nordjydske et lille stykke tid, og har nydt at 
kunne være med til at arrangere lidt heroppe nordpå så vi kan få lidt mere aktivitet. 
 
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være en del af DSSK, fordi jeg godt kunne tænke mig at være med 
hvor det sker. 
Være med til på sigt at kunne gøre en forskel for vores fantastiske race, og være med til at passe på 
den. 
Jeg vil så gerne lære mere om vores race og hvordan vores klub fungere. 
 
Jeg vil rigtig gerne kunne være med til at bidrage med hvad jeg kan tilbyde klubben, og lære meget 
mere. 
 
Har jeg glemt noget eller er der noget mere i gerne vil vide så kontakt mig endelig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Lee Christensen 
 
 


