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Spidshundeklubben vil gerne invitere dig som medlem, på frokostbuffet Kl. 12:00 umiddelbart inden generalforsamlin-

gen. 

Tilmelding til frokost og generalforsamling skal ske via NemTilmeld på 

Spidshundeklubben.nemtilmeld.dk senest den 12. april 2015. 

Såfremt du ikke kan deltage i frokosten, skal du stadig huske at tilmelde dig generalforsamlingen. 

Vær opmærksom på at når du tilmelder dig, at du vælger rigtigt, således at hvis du ønsker at deltage i spisningen væl-

ger denne tilmelding og modsat hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen vælger denne tilmelding. 

 

Vi håber at se så mange som muligt både til fælleshygge over maden som til generalforsamlingen 

 

Bestyrelsen 
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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Årsberetning til godkendelse 

5. Revideret regnskab til godkendelse, og meddelelse af ansvarsfrihed 

6. Forelæggelse af budget, fastlæggelse af kontingentstørrelse , eventuelle tillæg og sats for intern kørsel 

7. Behandling af forslag fra bestyrelse og/eller indkomne forslag fra klubbens medlemmer 

8. Bekendtgørelse af resultatet af valg 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

Velkommen  

Spidshundeklubbens bestyrelse byder velkommen til den ordinære generalforsamling 2015 

Indholdsfortegnelse 
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Dette hæfte findes også på hjemmesiden i A4 format, hvorfra du kan udskrive i en større størrelse. 
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PKT. 4. ÅRSBERETNING TIL GODKENDELSE 

Spidshundeklubben har i året afviklet mange aktiviteter og disse spænder over udstillinger, sporprøver samt racespeci-

fikke arrangementer. Generelt set er aktiviteterne gennemført med stor opbakning fra klubbens medlemmer, dog med 

lidt spredning i antallet af deltagere inden for de enkelte aktiviteter. 

 

Selvom Spidshundeklubben i 2014 har oplevet en nedgang i antallet af medlemmer siden sidste år, så er antallet af 

medlemmer vokset med 6 pct. siden 2011. Med udgangen af 2014 har Spidshundeklubben 529 medlemmer mod 555 i 

2013, 536 i 2012 og 501 i 2011. 

 

For Spidshundeklubben medfører medlemsudviklingen samt den generelt gode tilslutning til aktiviteterne et positivt bi-

drag til årets resultat. Klubben har i året ydet tilskud til spisning ved to sociale arrangementer, nemlig generalforsamlin-

gen og juleudstillingen, hvilket trækker i modsat retning. Årets resultat udgør et overskud på ca. 55.000 kr. mod et un-

derskud i 2013 på ca. 7.000 kr. Resultatet er særdeles tilfredsstilende. 

 

Ved generalforsamlingen i april blev Allan Pedersen, Maria Szymanski og Anne-Mette Christiansen blev valgt til besty-

relsen. Som 1. suppleant blev valgt Lasse Hansen og 2. suppleant Melanie  

Holebæk. Bestyrelsen har i året afholdt 6 møder foruden den løbende dialog via telefon og e-mail. 

Formand Kim Bay Nielsen har efter 6 år i bestyrelsen, heraf de seneste 4 år som formand, valgt ikke at genopstille som 

kandidat til bestyrelsen ved udløb af valgperioden. 

 

Som et led i den løbende dialog og samarbejde med DKK har en repræsentant fra bestyrelsen deltaget i et årligt for-

mandsmøde. 

 

Bestyrelsen har i året nedsat et nyt medieudvalg bestående af 2 medlemmer og kontaktperson til  

bestyrelsen er klubbens formand. Udvalgets første opgave er at udarbejde et nyt layout for brevpapir, hjemmeside 

mm., således at disse får et ensartet layout. 

 

Vores medlemsblad ”Spidshunden” er udkommet 6 gange i 2014. Kvaliteten af medlemsbladet er fortsat rigtig god. 

Gennem året har Susanne videreudviklet og forfinet medlemsbadet, således Spidshunden i dag fremstår i en mere 

”levende” udgave. Der er gjort fremskridt i retning af flere indlæg fra medlemmerne. Men det vil være dejligt med flere 

indlæg og billeder fra medlemmernes side.  

Klubbens andet vigtige kommunikationsmæssige bindeled er hjemmesiden. Klubbens webmaster gennem mange år, 

Georg Carlsen, valgte at gå på pension med udgangen af året. Stort TAK til Georg for det store arbejde han har lagt 

gennem årene. Ved årsskiftet overtog Diana Nielsen denne vigtige funktion. I efteråret har Diane lagt et meget stort 

arbejde i at opbygge en ny hjemmeside og denne startes op først i det nye år. Dette ansigtsløft vil forhåbentlig komme 

Spidshundeklubbens medlemmer til glæde i de kommende år. 

 

Ved siden af hjemmesiden har SPK en Facebook-gruppe. Denne gruppe anvendes af både medlemmer og ikke-

medlemmer med spidshunde til kommunikation på tværs af spidshunde-racerne. Facebook-gruppen er ikke en erstat-

ning af klubbens officielle hjemmeside. Al kommunikation til og fra klubben, herunder bestyrelsen, foregår stadig via 

hjemmesiden.  

 

Der har været afviklet 7 udstillinger i 2014 med deltagelse af 1.088 udstillere, heraf 35 eurasier. Antallet af deltagere 

svarer til gennemsnitlig 155 udstillede hunde pr. udstilling. I 2013 var der 7 udstillinger med deltagelse af 1.027 udstille-

re heraf 83 Eurasier, hvilket i gennemsnit er 148 hunde pr. udstilling. Vi har således haft et større antal hunde med på 

vores udstillinger i 2014. Til sammenligning afviklede DKK 14 udstillinger i 2014 med et gennemsnit på 113 udstillede 

SPK-hunde pr. udstilling. Sammenlignet med DKK så er det meget tilfredsstillende, at SPK stadig har flere deltagere på 

vore udstillinger samt har øget antallet af udstillere siden sidste år. 

Årets absolut største udstillingsarrangement ”juleudstillingen”, blev også i år afviklet med 4 ringe og dommere. Denne 

udstilling omfattede fællesspisning, lotteri, hygge samt overrækkelse af præmier til årets guldhunde og klubvindere 

blev, uagtet et par enkelte ”skønhedspletter”, afviklet med succes. 

 

På generalforsamlingen blev Hanne Rasmussen genvalgt til sporudvalget. Sporudvalget har i 2014 afholdt 2 sporprø-

ver med i alt 15 tilmeldte hunde. Derudover har der været afholdt sporprøver under samarbejdet med Beagle Klubben, 

Dansk Terrier Klub og Dværgschnauzerklubben. 
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Oversigt over registrerede SPK hunde i DKK 

 
 

Ved valget til hyrdeudvalget blev Connie Kisselhegn genvalgt til hyrdeudvalget. Hyrdeudvalget har i året fortsat arbej-

det på at udvikle hyrdeaktiviteterne i klubben. Hyrdeudvalget har i året desværre ikke afviklet nogen aktiviteter for 

medlemmerne. 

 

Da spor- og hyrdeudvalgene ikke længere skal vælges på generalforsamlingen, så har bestyrelsen  

udarbejdet en forretningsorden gældende for disse udvalg. Desuden er udarbejdet en forretningsorden for racere-

præsentanterne. 

 

Tak til alle de frivillige medlemmer, der lægger et stort arbejde i at få klubbens aktiviteter arrangeret samt afviklet til 

stor glæde for alle deltagere. 

 

Der skal også rettes en stor tak til alle de medlemmer, der aktivt støtter op om SPK’s aktiviteter. Det er jer som er 

grobunden for, at vi har det socialt hyggeligt sammen og samtidig gør det rigtig dejligt at være medlem i SPK. 

 

Det kommende år byder på masser af spændende udfordringer. Vi fastholder de nuværende aktiviteter og tilskud til 

de to sociale arrangementer, således at vi kan fortsætte disse gode aktiviteter i klubben til glæde for os alle.  

 

Fremover vil vi fortsat arbejde på, at udvikle Spidshundeklubben med flere tværgående aktiviteter. Såfremt der er 

medlemmer med et lille ”hjælpergén” i kroppen, som i en eller anden udstrækning gerne vil bidrage med en hjælpen-

de hånd, så er der behov herfor i klubben. 

 

Kim Bay Nielsen 

Formand 

Race Antal 2014 Import Antal 2013 Import  Antal 2012 Import Antal 2011 Import 

Akita 7 7 2 2 3 3 4 2 

American Akita 29 5 35 8 11 1 18 6 

Basenji 5 5 12 1 3 3 15 7 

Finsk Hyrdehund  7 1 10 1 0 0 12 0 

Finsk Lapphund 110 3 134 7 93 9 112 3 

Hokkaido 0 0 1 1 1 1 8 2 

Japansk Spids 65 8 63 7 65 6 69 4 

Kai 0 0 4 0 6 0 4 1 

Karelsk Bjørnehund 32 2 27 0 15 2 28 3 

Keeshond 23 0 7 0 15 3 14 1 

Kleinspitz 7 2 11 2 3 1 8 2 

Korea Jindo Dog 0 0 1 1 0 0 0 0 

Mittelspitz 1 1 10 4 4 1 1 1 

Norrbottenspids 21 2 14 2 16 0 23 1 

Norsk Buhund 14 2 20 2 15 0 16 3 

Norsk Elghund, Grå 0 0 1 1 0 0 0 0 

Norsk Lundehund 9 1 22 0 8 4 9 0 

Peruviansk hårløs, mellem 4 1 1 1 0 0 0 0 

Shiba 58 10 70 10 70 2 44 3 

Shikoku 0 0 3 1 0 0 2 0 

Svensk Lapphund 2 2 1 1 0 0 1 1 

Volpino Italiano 21 6 14 4 41 2 36 2 

Västgötaspids 38 5 14 1 20 5 13 4 

Xoloitzcuintle con pelo, miniature 2 0 2 2 1 0 1 0 

Xoloitzcuintle sin pelo, miniature 6 0 1 1 5 0 5 2 

Xoloitzcuintle sin pelo, standard 6 0 1 1 5 0 5 2 

I alt 467 63 481 61 400 43 448 50 
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PKT. 5. REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE 
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Race ..................................................................................... Beholdning 
Basenji ......................................................................................... 560,00 
Japansk Spids .......................................................................... 1.000,00 
Norsk Buhund. .......................................................................... 1.000,00 
Shiba ........................................................................................... 713,15 
I alt hos racerepræsentanter .................................................... 3.273,15 

Kontantbeholdning hos racerepræsentanter 

PKT. 6.  FORELÆGGELSE AF BUDGET FOR 2016 

 

Kontingentsats for 2016  

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 320,00 for normalkontingent 
 

 
 

Sats for udenlandske medlemmer 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret sats: Kr.: 40,00 
 

 

Sats for intern kørsel 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret sats: Statens lave takst 
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PKT. 7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSE/MEDLEMMER 

Forslag nr. 1 fremsat af bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

§5 stk2 
DKK’s formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer dog uden stemmeret. De har på klubbens ge-
neralforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKK’s bestyrelse 
 

Ændres til: 
DKK’s formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer dog uden stemmeret. De har på klubbens ge-

neralforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. 

 
 

Forslag nr. 2 fremsat af bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

§6 stk 4 afsnit 2 
Navne på medlemmer i husstanden skal oplyses. Husstandsmedlemskab giver alle i husstanden (familien) samme ret-
tigheder som ordinært medlem, med hensyn til valgbarhed, optjening af point, ret til at føre hund på sporprøver, vinde 
vandrepokaler og andre ting, der fordrer medlemskab af SPK. Dog kan højst 2 personer af husstanden beklæde tillids-
poster i SPK samtidig. 
 

Ændres til: 
Navne på medlemmer i husstanden skal oplyses. Husstandsmedlemskab giver alle i husstanden (familien) samme ret-

tigheder som ordinært medlem, med hensyn til valgbarhed, optjening af point, ret til at føre hund på sporprøver, vinde 

vandrepokaler og andre ting, der fordrer medlemskab af SPK.  

 
 

Forslag nr. 3 fremsat af bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

§14 stk 2 
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse 
med mindst 3 ugers varsel. 
 

Ændres til: 
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse til 

afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen. 

 
 

Forslag nr. 4 fremsat af bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

§15 
Udgår 
 

Ny §15 Stk. 1 
Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstalt-

ninger over for vedkommende. 
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Sådanne foranstaltninger kan bestå i: 
 
Tildeling af 
1. misbilligelse  
2. eller advarsel 
3. frakendelse af kennelmærke 
4. frakendelse af tillidshverv 
5. udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver 
6. udelukkelse fra adgang til stambogsføring 
7. eksklusion 
8. nedlæggelse af avlsforbud 

 

Stk.2 
Spidshundeklubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun 
bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i 
DKK’s love om disciplinære foranstaltninger. 
Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til 
DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstem-
melse med DKK’s love §28 
 

Stk.3 
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst 6 måneder. 

 
 

Forslag nr. 5 fremsat af bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

Etiske anbefalinger: 
 
Bestyrelsen foreslår at SPK’s etiske anbefalinger bliver enslydende med DKK’s etiske anbefalinger. 

  
 

Forslag nr. 6 fremsat af bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

Regler for optagelse på parrings- og hvalpeliste: 
 
Punkt 8. 
Optagelse på hvalpelisten er gratis. Ved optagelse på hvalpelisten kræves det, at opdrætteren indmelder alle nye hval-
pekøbere i Spidshundeklubben 
  
Ændres til: 
Optagelse på hvalpelisten er gratis. Ved optagelse på hvalpelisten kræves det, at opdrætteren indmelder alle nye hval-
pekøbere i Spidshundeklubben. Det er dog frivilligt, om man vil indmelde udenlandske hvalpekøbere. 
 

Punkt 3 udgår, da SPK´s etiske anbefalinger bliver enslydende med DKK´s etiske anbefalinger. 

 

Forslag nr. 7 fremsat af bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

Racespecifikt tillæg 
  
Indførelse af årligt racespecifikt tillæg til medlemskontingentet gældende fra 2017 
  
Bestyrelsen foreslår oprettelse af en racespecifik pulje. Puljen administreres af bestyrelsen. Det årlige bidrag til puljen 
fastsættes af generalforsamlingen under behandling af pkt. 6, ”Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingentstør-
relse, eventuelle tillæg og sats for intern kørsel” 
Puljen er øremærket og kan kun bruges indenfor den specifikke race. Medlemmerne i racen kan gennem racerepræsen-
tanten søge denne pulje i forbindelse med afholdelse af racespecifikke aktiviteter.  
 
Baggrund for forslaget: 

 Der ansøges i dag, fra tid til anden, bestyrelsen om tilskud til diverse racespecifikke arrangementer. 
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 Flere racer mangler i dag muligheden for at kunne afholde et racespecifikt arrangement for racens medlemmer, 
hvor det med egenbetaling kan være svært, at få økonomien til at række. 

 Flere racer afholder allerede i dag egne arrangementer i større eller mindre målestok. 
  
Motivation for forslaget: 

 Bestyrelsen ønsker derfor med denne pulje at øremærke et beløb, så alle har mulighed for at få tilskud ti aktivite-
ter. 

 Puljen kan spares op i flere år, og benyttes efter behov. 

 Tillægget opkræves for samtlige kontingentgrupper og pr. race med ensartet beløb. 

 Kontingent for indmeldelse af hvalpekøbere tillægges tillige racespecifikt tillæg. 
 
 
Kriterier: 

 Aktiviteten søges af racerepræsentanten, og kan kun søges til aktiviteter for SPK's medlemmer. 

 Der ydes kun bidrag pr. deltager, som tillige er medlem af SPK . 

 Aktiviteten skal opslås i SPK's medier og der skal fremsendes budgetoverslag senest 3 måneder før aktiviteten 

 Der skal være en tilsvarende egenbetaling pr. ikke medlem 

 Der skal fremsendes en deltageroversigt i forbindelse med anmodning om udbetaling. 

 Der kan kun ansøges om udbetalinger, der modsvarer den optjente pulje 
 
Såfremt en race udmeldes af SPK tilfalder den racespecifikke pulje SPK 

PKT. 8.  BEKENDTGØRELSE AF DIVERSE VALG 

Bestyrelse 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter efternavn. Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. 

 
Navn Race ...............................................Stemmer 
Lisbeth Holm Gundesen Japansk Spids ................................Valgt 
Diana Nielsen Korea Jindo Dog .............................Valgt 

 

 

 
Opstillede kandidater i race-alfabetisk orden. For racer der ikke er opstillede kandidat udpeger bestyrelsen racerepræ-
sentant efter generalforsamlingen. 
 
Navn  Race ...............................................Stemmer 
Kenneth Dupont American Akita ................................Valgt 
Katja Jerichau Finsk Hyrdehund .............................Valgt 
Anne-Mette Christiansen Finsk Lapphund ..............................Valgt  
Bente Stege Finsk Spids .....................................Valgt 
Liselotte B. Munkebo Grossspitz .......................................Valgt   
Jette Jørgensen Hokkaido .........................................Valgt   
Lisbeth Holm Gundesen  Japansk Spids ................................Valgt   
Lene Wohlfahrt  Keeshond ........................................Valgt   
Inger Vibeke Bødtger  Kleinspitz.........................................Valgt   
Diana Nielsen  Korea Jindo Dog .............................Valgt   
Tina Arpe  Mittelspitz ........................................Valgt   
Frank Fuhlendorf  Norbottenspitz .................................Valgt   
Susanne Langhoff  Norsk Buhund .................................Valgt   
Benny Christiansen  Norsk Elghund, grå .........................Valgt   
Per Glerup Nielsen  Norsk Elghund, sort ........................Valgt   
Jytte Nysom  Norsk Lundehund ...........................Valgt   
Karin Bankov  Shiba ...............................................Valgt   
Jane Johansen  Shikoku ...........................................Valgt   
Jette Israelsen  Svensk Lapphund ...........................Valgt   
Iben Braun  Thai Ridgeback ...............................Valgt   
Lykke Sørensen  Thai Bangkaew Dog .......................Valgt 
Susanne Rasmussen Västgötaspids .................................Valgt   
Pia Kristiansen  Volpino Italiano ...............................Valgt   
Anne Grete Rasmussen Østsibirsk Laika ..............................Valgt 

Racerepræsentanter: 



Side 12  Spidshundeklubben, Generalforsamling 2015 

 


