
Referat fra bestyrelsesmøde 02.03.2008 hos Sarah Brandes, Fyn 
 
 
Til stede:  
Kirsten Frantzen 
Sarah Brandes 
Else Palmquist 
Jan Buch Jacobsen  
Vibeke Bødtger 
Mette Antonsen-Jensen 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Generalforsamlingen 2008 
2. Økonomi og regnskab 
3. Henvendelser fra medlemmer m.fl. 
4. Dispensationsansøgninger 
5. Kommunikation fra DKK 
6. Nyt præmieringssystem, pointtildeling og præmiebonner 
7. Jubilæumsudstillingen 2008 
8. Eventuelt 

 
Referent: Sarah Brandes 
 
 
 
 
 
 
Punkt 1. Generalforsamlingen: 
 
Kirsten Frantzen tager kontakt til Hotel Antvorskov og aftaler angående bespisning og drikkevarer 
til generalforsamlingen. 
 
Det aftales at alt materiale til generalforsamlingen tilsendes formand Kirsten Frantzen og sekretær 
Jan Buch Jacobsen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer senest den 16. marts 2008 således at  
Kirsten Frantzen kan få god tid til at stille materialet op og sende det til trykker. 
 
Pakning aftales til at foregå søndag den 6. april 2008 hos Jan Buch Jacobsen. 
 
 
 
Punkt 2. Økonomi og regnskab. 
 
Kasserer Vibeke Bødtger meddeler, at regnskabet endnu ikke er færdigt, hvorfor det aftales at hun 
hurtigst muligt tager kontakt til klubbens revisorer med henblik på fastsættelse af en dato for 



revision, og at regnskabet skal være færdigt og revideret, så det ligesom øvrigt materiale til 
generalforsamlingen kan fremsendes til formand og sekretær senest den 16. marts 2008 jf. punkt 1.  
 
Der diskuteres, hvorvidt man skal give dispensation til de medlemmer, der har indbetalt kontingent 
for sent grundet fejlen i de udsendte girokort i december 2007.  
I henhold til klubbens love skal sidste rettidige indbetalingsdato for kontingent 2008 overholdes, og 
bestyrelsen kan derfor desværre ikke dispensere fra evt. for sen betaling. 
 
Den øvrige bestyrelse forespurgte kassereren, om hun havde modtaget et regnskab fra Alaskan 
Malamute udstillingen, som blev afholdt i december 2007. Da denne udstilling var arrangeret af 
Spidshundeklubben, skal regnskabet efterfølgende tilsendes kassereren på lige fod med klubbens 
øvrige udstillingsregnskaber. Kassereren havde intet modtaget, men ville straks tage kontakt til 
racerepræsentant for Alaskan Malamute og bede om at få tilsendt et regnskab. 
 
Kassereren fremlagde et revideret budget for 2008. 
 
 
Punkt 3. Henvendelser fra medlemmer 
 
Bestyrelsen har modtaget forskellige henvendelser fra medlemmer. To ansøgninger fra to 
forskellige racer om parring på tværs af størrelsesvarianter blev afvist af bestyrelsen. En klage 
angående et medlem af Spidshundeklubben blev sendt videre til DKK og en anden klage angående 
en opdrætter lå uden for Spidshundeklubbens bestyrelses arbejdsområde og klageren opfordres 
derfor til at kontakte DKK i stedet. 
 
Et medlem havde klaget angående for sen betaling og ønskede dispensation, denne kan desværre 
ikke gives jævnfør punktet før. 
 
 
Punkt 4. Dispensationsansøgninger 
 
Bestyrelsen gav dispensation til en ansøgning. En revurdering af en sag, hvor bestyrelsen allerede 
havde givet afslag på dispensation gjorde ingen forskel. Bestyrelsen fastholder ikke at give 
dispensation og Sarah Brandes kontakter DKK med dette svar. 
 
 
Punkt 5. Kommunikation fra DKK 
 
DKK havde fremsendt en anmodning fra en udenlandsk udstiller, der ønskede at udstille sin hund i 
Danmark. Racen havde krav om præmiering på spor for opnåelse af championat i Danmark og 
udstilleren ville derfor vide, om Spidshundeklubben kunne godkende hjemlandets prøve. Anbefalet 
af bestyrelsens repræsentant i sporudvalget Jan Buch Jacobsen sagde en enig bestyrelse god for 
prøven. Sarah Brandes kontakter DKK med dette svar. 
 
DKK har meddelt, at de ikke har modtaget de forslag, der blev vedtaget ved urafstemning i klubben 
som blev indsendt af Kirsten Frantzen i sensommeren 2007. Kirsten meddeler dog, at alle forslag er 
sendt ind til DKK, at de to lovændringsforslag er godkendt af DKK, og at lovene ligeledes er trykt 
med de nye ændringer i efteråret 2007. Alle forslag blev indsendt til DKK sammen, så Kirsten er 



meget uforstående overfor, hvorfor det påstås, at DKK ikke har modtaget de tre racerelaterede 
forslag,, når de uden tvivl har modtaget de to lovændringsforslag, som i efteråret 2007 er godkendt 
af DKK`s lovudvalg. Sagen undersøges nærmere. De nye love er trykt i oktober 2007, og sendes ud 
sammen med materialet til den kommende generalforsamling.. 
 
 
Punkt 6. Nyt præmieringssystem, pointtildeling og præmiebonner. 
 
Med DKKs nye udstillingsregler bliver det også nødvendigt med et nyt point system i 
Spidshundeklubben.  
Da et nyt pointsystem skal vedtages på en generalforsamling stiller bestyrelsen forslag om 
indførelse af et sådant nyt system til generalforsamlingen 2008. Dette sammenstilles af Sarah 
Brandes og Kirsten Frantzen. Bestyrelsen foreslår, at alle konkurrencer forbliver uændret bortset fra 
konkurrencen, om at blive årets han og tæve, da de øvrige konkurrencer fint harmonerer også med 
de nye udstillingsregler.  
 
Jan Buch Jacobsen kontakter Georg Carlsen og hører, om han kan være behjælpelig med at ændre 
resultatstyringsprogrammet, så det fungerer med de nye regler.  
Indtil dette sker, kan resultatstyrer Vicki Graversen ikke opdatere resultaterne, da programmet ikke 
fungerer med de nye regler. 
 
Vicki Graversen har forespurgt om, hvorvidt hun i fremtiden må modtage katalogfilen inden 
udstillingen, således at hun på forhånd kan lægge alle hunde i programmet, og dermed hurtigt 
opdatere resultaterne efter hver udstilling. Bestyrelsen giver grønt lys for dette, men henstiller 
selvfølgelig til, at Vicki husker, at det er fortroligt materiale, som ikke må deles med andre. 
 
De gamle præmiebonner diskuteres og det besluttes, at tre af de gamle præmiebonner kan byttes til 
et nyt gavekort. Denne ordning gælder året ud – altså til og med juleudstillingen. Derefter vil de 
gamle bonner være ugyldige. 
 
 
Punkt 7. Jubilæumsudstillingen 2008 
 
Sarah Brandes tager kontakt til hallen i Svendborg angående fællesspisning lørdag aften. 
Sarah Brandes bestiller ligeledes rosetter med titlen jubilæumsvinder 2008 påtrykt. Begge dage 
modtager BIR og BIM en sådan roset. Sarah Brandes bestiller ligeledes roset til super BIS der 
afholdes søndag, i hvilken konkurrence de to dages 4 bedst placerede hunde konkurrerer om at blive 
udstillingens super BIS. 
Der er planlagt amerikansk lotteri lørdag aften. Dette er annonceret i bladet, der er dog ingen der 
har meldt sig endnu.  
Sarah Brandes skriver endnu et indlæg til hjemmesiden samt søger sponsorpræmier. 
 
Der er stadig en del ting tilbage i den nedlagte præmiebod. Det blev besluttet at bruge disse som 
præmier på jubilæumsudstillingen, så den kan blive mere festlig end en ”almindelig” udstilling. 
 
 
Punkt 8. Eventuelt. 
 



Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til, at læse reglementer for spor, udstilling, træk m.v. 
inden man tilmelder sig diverse arrangementer. 
 
Racerepræsentant for racen Shiba har valgt at trække sig efter kun et år posten, og racen står derfor 
uden racerepræsentant fra den.20 april - og et år frem i tiden. På klubbens hjemmeside har to 
kandidater præsenteret sig som villige til valg. 
Da der i indeværende år ikke er valg til SPK`s Racerepræsentantskab, og da der for racen Shiba 
ikke er valgt en suppleant, besluttede bestyrelsen at udpege en ny racerepræsentant for Shiba for 
den resterende del af nuværende racerepræsentants valgperiode. 
Sekretær Jan Buch Jacobsen kontakter de to kandidater, og beder webmaster Georg Carlsen, om at 
tage de to kandidater og anbefalinger af samme af hjemmesiden. 
 
 
Udfærdiget af Sarah Brandes 03.04.2008  
Godkendt af bestyrelsen 17.04.2008 
 
 
 
Efterskrift:  
Efter mødet er DKK blevet kontaktet angående de indsendte resultater af urafstemning jævnfør 
punkt 5. I DKK undersøgte man sagen, og kunne meddele, at det var korrekt, at de to lovforslag var 
modtaget og godkendt i sensommeren 2007. Man fastholdt dog påstanden om, at de tre 
racerelaterede forslag ikke var modtaget.  
Kirsten Frantzen har dog tilsendt den øvrige bestyrelse kopi af mail tilsendt DKK, den øvrige 
bestyrelse og suppleanter 30. august 2007 indeholdende alle fem forslag.  
 


