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    Generalforsamlingsreferat 23.04.06 i Nyborg 
 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent. 
2) Valg af stemmetællere. 
3) Årsberetning til godkendelse. 
4) Revideret regnskab til godkendelse. 
5) Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingentstørrelsen samt satser for 
     udenlandske medlemmer og intern kørsel. 
6) Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller indkomne forslag fra klubbens 
    medlemmer. 
7) Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelsen og af suppleanter. 
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
9) Eventuelt. 
    DKK’s etiske retningslinier. 
 
Ad 1 
Bjarne Wohlfahrt (B.W.) byder velkommen og foreslår på bestyrelsens vegne Wilfred Olsen som dirigent, ingen 
modforslag. Wilfred Olsen vælges. 
Som referent for generalforsamlingen vælges Bitten von Aspern, og samtidig konstateres det at der er fremmødt 51 
stemmeberettigede medlemmer samt 2 ikke stemmeberettigede medlemmer. 
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, som beskrevet i klubbens love § 13. Enkelte 
deltagere stiller dog tvivl om det udsendte materiale er sket i overensstemmelse med § 13. Dirigenten konstaterer at 
udsendelse af materiale er sket i rette tid, det er afsendelsestidspunktet der er afgørende ikke modtagelsestidspunktet. 
 
Ad 2 
Wilfred Olsen (W.O.) går videre med dagsordenens punkt 2, der bliver valgt 4 stemmetællere, Ann Adrian, Laila 
Pedersen, Mai Høllet og Kirsten Jensen. 
 
Ad 3 
Beretning: 
2005 har været et fornuftigt år for Spidshundeklubben.  
Pr 31.12.2005 havde klubben 983 medlemmer, 71 familiemedlemmer, en svag stigning i forhold til 2004. 
Ifølge DKK er der registreret 525 hunde af klubbens racer inkl. 77 importer. Det er en svag tilbagegang for de 
registrerede hunde i forhold til 2004, hvor det tilsvarende tal var 564. Antallet af importer er uændret. 
Som det fremgår af skema i udsendt hæfte, dækker tallene over meget store udsving indenfor enkelte racer. 
Alaskan Malamute er halveret og det ser endnu værre ud for Basenji, hvor antal registreringer er faldet fra 32 til 4! 
Til gengæld kan man glæde sig over pæne fremgange hos Finsk Hyrdehund og Japansk Spids. 
En anden glædelig ting er de mange nye racer, der er dukket op på listen. Det er med til at fastholde Spidshundeklubben 
som et sted, hvor man kan nyde den forskellighed af racer klubben repræsenterer. 
 
Spidshundeklubben har afholdt 9 udstillinger, fordelt med 3 på Sjælland, 3 på Fyn, 2 i Jylland og 1 på Bornholm. 
Der har været 1442 tilmeldinger, hvilket er en pæn stigning i forhold til 2004, hvor der var 1281 tilmeldinger fordelt på 
8 udstillinger. 
 
Udstillerne kom fra: Sjælland 695, Fyn 205 og Jylland 542, og der blev tildelt 654 CK’er og 161 Certifikater samt 127 
Klubcertifikater 
På DKK’s udstillinger kan klubbens racer også registrere fremgang, idet der her har været 1089 tilmeldinger mod 1032 
tilmeldinger i 2004. 
 
Sporudvalget har også i 2005 haft god aktivitet med i alt 61 tilmeldinger til 9 prøver, fordelt med: 
Kaninslæb 36 starter 
Vildtspor 25 starter 
 
Trækudvalget har afholdt et løb sammen med Samojedehundeklubben, her var der 3 starter. 
I Jylland har der været afholdt 4 fælles træninger i samarbejde med Husky klubben og her har der i alt været ca. 25 
deltagende malamutespand. 
 
Klubben ønsker vinderne af diverse vandrepokaler tillykke med de opnåede resultater. 
Også vindere af klubbens titler og andre inden- og udenlandske titler ønskes et stort tillykke. 
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Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak til alle de aktive medlemmer i udvalgene. 
Det er udelukkende på grund af den meget store arbejdsindsats alle medlemmer i alle udvalgene lægger for dagen, at vi 
kan opretholde et så stort og så varieret aktivitetsniveau i Spidshundeklubben som tilfældet er. 
En frivillig klub som Spidshundeklubben har kun ét aktiv, nemlig det faktum at nogle medlemmer ofrer fritid, penge og 
nogen gange hårdt fysisk arbejde for at skabe de aktiviteter som vi alle nyder godt af. 
Så en rigtig stor tak til alle udvalgsmedlemmer, og selvfølgelig også en stor tak til alle jer der ”bare” giver en hånd med 
ved arbejdet, når det er nødvendigt. 
 
Bladet er udkommet med 6 numre. 
Vi skiftede redaktør midt i året, da Laila efter 8 års pligtopfyldende tjeneste ikke ønskede at fortsætte. Til afløsning har 
Gitte Børgesen meldt sig, og hun har formået at videreføre Spidshunden i den sædvanlige høje kvalitet. 
Spidshundeklubben har et fantastisk flot blad, og vi betaler også en høj pris for det. Det er meget dyrt at producere og 
specielt sende så mange sider ud til samtlige medlemmer. Det er et valg bestyrelsen har truffet. Spidshunden kommer 
ud til samtlige medlemmer og er dermed klubbens ansigt overfor omverdenen og for de af vore medlemmer, der ikke 
benytter klubbens aktiviteter. Vi håber at klubben fortsat har råd til og mulighed for at have så flot et blad. 
 
Også en speciel tak til webmaster. Det er et meget stort arbejde at sørge for at en hjemmeside som Spidshundeklubbens 
er ajour og værd at læse. 
 
I det forløbne år har vi haft urafstemning for racen Pomeranian, hvor et antal medlemmer ønskede overførsel til 
Klubben for små selskabshunde. Dansk Kennel Klubs styrelse afviste dette ønske og bestyrelsen vil hermed udtrykke sit 
ønske om fortsættelse af det positive samarbejde, der har præget de år Pomeranian hidtil har været i 
Spidshundeklubben. 
 
På generalforsamlingen i 2005 blev klubbens Sundhedsudvalg omtalt, og i efteråret kunne det holde sit første møde. 
Ifølge de udstukne retningslinier er udvalgets formål ” - i overensstemmelse med DKK’s og Spidshundeklubbens etiske 
anbefalinger - at arbejde for fysisk og psykisk velfungerende, racetypiske hunde i klubbens regi.” 
 
Sundhedsudvalget skal være Spidshundeklubben behjælpelig med at klarlægge emner, 
der vedrører helbreds- og avlsspørgsmål. 
 
Sundhedsudvalget skal: 
• orientere bestyrelse samt øvrige medlemmer i sundhedsspørgsmål 
• følge udviklingen i sundheds- og avlsspørgsmål 
• efter behov, for eksempel 

o tage initiativ til større eller mindre undersøgelser indenfor det sundheds- og avlsmæssige område. 
o prioritere og aktivt støtte udarbejdelse af racespecifik avlsstrategi for SPK’s racer. 
o deltage i nationalt og internationalt samarbejde med andre sundhedsudvalg 
o medvirke til indsamling af racedata for alle racer under SPK 
o deltage i sundhedskonferencer 

 
Retningslinierne kan læses på klubbens hjemmeside. 
Desværre fik Sundhedsudvalget ikke den rolige start som vi alle havde håbet. En enkelt udtalelse fra Sundhedsudvalget 
har skabt en del røre og har krævet meget tid og opmærksomhed henover årsskiftet. Sagen er, i skrivende stund, endnu 
ikke afsluttet. 
 
På trods af udvalgets stormfulde start har medlemmerne evnet at initiere 2 sundhedsundersøgelser. 
Her er tale om en registrering af dødsårsager for Spidshunderacer og en undersøgelse af sundhedstilstanden hos 
Spidshundeklubbens racer. 
 
Der er vedlagt et skema til hver undersøgelse med dette materiale. Bestyrelsen håber at alle medlemmer tager godt imod 
undersøgelserne, og at I alle vil ofre de 2 minutter det tager at udfylde sundhedsskemaet samt evt. skemaet for 
dødsårsager, hvor dét er relevant. 
I er meget velkomne til at kopiere skemaerne, så der kan udfyldes ét til hver hund. 
 
Vi håber at vi med denne sundhedsundersøgelse vil kunne få et retvisende billede af vore racers sundhedstilstand. 
Åbenhed er nøgleordet for en undersøgelse som denne og bestyrelsen kan kun på det kraftigste opfordre til at alle 
medlemmer udfylder et skema for hver hund og sender det ind. 
Resultaterne vil blive løbende behandlet og vil være tilgængelige på Spidshundeklubbens hjemmeside.  



 3

Der vil ikke blive offentliggjort oplysninger, der kan henføres til konkrete personer uden disses forudgående 
accept! 

 
Under formandsberetningens gennemgang, gennemgås hændelsesforløbet for ændring af reglerne for parklasse, og 
bestyrelsen tager ansvaret for at have set sig nødsaget til at ændre reglerne midlertidigt uden om generalforsamlingen. 
 Det pointeres at registreringstallene for 2005, indeholder antallet af importhunde. 
Endvidere forespørges der til den uafsluttede sag om CLP i sundhedsudvalget, B. W. oplæser (med accept fra sagens 
involverede) en redegørelse for sagen, se under afslutningen af dette punkt. Jan Jacobsen indvender dog at det ikke er 
korrekt ifølge hans opfattelse. Freddie Klindrup forklarede, det ikke var sundhedsudvalget der havde diagnosticeret 
CLP hos pomeranian, men en dyrlæge i Norge.  Der var endvidere en diskussion om hvem der havde frembragt sagen 
for sundhedsudvalget, Susan Mujak eller Jan Jacobsen som bragte sagen frem på sidste års generalforsamling. 
Denne sag har affødt en stævning mod SPK.  
 
Endvidere beklagede B.W., at udtalelsen om CLP sagen var sendt til andre, end den der havde rejst sagen. 
Beretningen godkendes. 
 
Til oplæsning under generalforsamlingen og indføjelse i referatet 
 
Redegørelse for Spidshundeklubbens behandling af henvendelsen om CLP hos Soffies Cookie. 
 
Spidshundeklubbens formand er ikke, og har aldrig været medlem af Spidshundeklubbens Sundhedsudvalg, men på 
grund af den verserende trussel om sagsanlæg mod Spidshundeklubben, foregår al kommunikation om denne sag 
gennem bestyrelsen, dvs. i praksis formanden. 
 
Sundhedsudvalget afholdt konstituerende møde 4. september 2005 med begrænset deltagerantal.  Derfor blev første 
del af mødet 20. november anvendt til fornyet gennemgang af bestyrelsens retningslinier for udvalget.  På begge 
møder deltog Spidshundeklubbens formand – uden stemmeret - for at redegøre for de retningslinier bestyrelsen har 
udstukket. 
 
Udvalget er ikke et veterinært ankenævn med faglige forudsætninger for endsige mandat til at validere eller 
underkende diagnoser stillet af faguddannede dyrlæger ! 
 
Om sagens forløb kan kort siges: 
 
I mail af 12. marts 2005 fremsender Susan Mujak 3 stk. røntgenbilleder uden identifikation til Spidshundeklubben.  
Disse billeder har ikke indgået i Sundhedsudvalgets behandling. 
 
I mail af 1. juni 2005 sendte Vinni Jacobsen 2 epikriser til Spidshundeklubben og DKK’s jurist. 
I begge epikriser anvendes udtrykket ”Forenlig med CLP” og i epikrisen udskrevet 20.05.2005 angivet direkte:  
Diagnose: Calve Legg Perthes Sykdom.  Disse epikriser indeholder dyrlægens eget journalnummer og som hundens 
navn er angivet ”Shadow” mad bemærkningen ”Soffies cookie”. 
 
I mail af 6. juni videresender racerepræsentanten LiseLotte Jørgensen en mail fra Dyrlæge Axelsen.  Af mailen 
fremgår det at hun har underskrevet begge nævnte epikriser og at hun fastholder sin diagnose.  Denne mail indgik – 
undtagelsesvis – i Sundhedsudvalgets overvejelser, selvom den ikke er tilsendt udvalget fra Vinni Jacobsen.  
 
I mail af 10. juni 2005 til Spidshundeklubben, DKK’s jurist m.fl. fremsender Vinni Jacobsen en udtalelse fra 
Dyrlæge Jørgen Grymer.  Han har ikke undersøgt Cookie efter den forlod Kennel Soffie i en alder af 7 måneder, 
men udtaler at han aldrig her diagnosticeret CLP på en hund fra Kennel Soffie.  Det er en ubetinget tillidserklæring 
fra Jørgen Grymers side, men udelukker på ingen måde at Cookie kan lide af CLP da sygdommen ifølge Peter von 
Rosen Vange typisk først opstår i 7-måneders alderen og at den diagnosticeres med klinisk undersøgelse samt 
røntgenbillede. 
 
I mail af 16. september 2005 fremsender Vinni Jacobsen erklæring fra Dyrlæge Jens Erik Sønderup.  Af 
erklæringen fremgår det at han har undersøgt 2 stk røntgenbilleder.  Ingen af billederne viser tegn på CLP.  Af 
Vinnis kommentar i mailen fremgår det at billederne viser Cookies forældre.  Heller ikke denne udtalelse udelukker 
at Cookie kan lide af CLP. 
 
På sundhedsudvalgets møde 20. november 2005 behandles sagen.  Da der foreligger en epikrise med en diagnose og 
en dyrlæges underskrift, kan udvalget kun tage diagnosen til efterretning.  Dette fremgår af udvalgets udtalelse, der 
er dateret 22. november 2005.  
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På grund af sagens særegne forløb bliver udvalgets udtalelse fremsendt til Vinni Jacobsen og til Susan Mujak.  
Dette er en undtagelse i forhold til udvalgets normale procedure. 
 
I brev af 9. januar 2006 fremsender Advokat Ole Steen Christensen kopi af udtalelse fra Dyrlæge Dorte Hald 
Nielsen.  Denne udtalelse er baseret på Dyrlæge Axelsens 2 epikriser samt 3 ”fotografier af røntgenoptagelser”.  
Konklusionen er: ”Det kan ikke på grundlag af det tilsendte materiale fastslås, at hunden har haft Calvé-Legg-
Perthes”. 
Dorte Hald Nielsen har ikke undersøgt Cookie, og det fremgår ikke af udtalelsen, hvilke røntgenbilleder Dorte Hald 
Nielsen har vurderet og udtalelsen: ”ikke … fastslås, at hunden har haft” er ikke det samme som at sige: ”ikke … 
fastslås, om hunden har haft” 
 
Det er korrekt at udvalget har behandlet materiale fremsendt af LiseLotte Jørgensen, idet den videresendte mail fra 
Dyrlæge Axelsen blev brugt til at bortvejre enhver tvivl om Dyrlæge Axelsens underskrifter og diagnose. 
 
Pbv 
Bjarne Wohlfahrt 
 
Årsberetningen godkendes. 
 
Ad 4 
Else Palmquist påpeger at der sket en trykfejl så et tal er havnet i forkert kolonne, side 7 nederst, de 28.156,24 skulle 
have stået ovre under udgifter, det er dog ikke noget problem for sammentællingen var foretaget inden tallet har 
”flyttet” sig. 
Der spørges til ”øvrige udgifter”, kassereren forklarer at det har været store enkeltudgifter til bl.a. medlemsmøde, og til 
indkøb af fladskærm til bladansvarlig. Også ”øvrige udgifter” under udstillingsregnskabet bliver forklaret, det er bl.a. 
transport af materiel, og indkøb af materiale, bånd o.l. og ting som juleduge og gaver til juleudstillingen. Det bemærkes 
også, på den positive side, at udstillingsudvalget har formået at skabe et pænt overskud. Der opfordres til alle om at 
hjælpe med at skaffe annonceindtægter til klubben. 
Regnskabet godkendes og bestyrelsen gøres hermed ansvarsfrie for årsregnskabet (Decharge). 
 
Ad 5 
Budgettet forelægges, og Else Palmquist påpeger at det er udregnet uden kontingentforhøjelsen som er foreslået af 
bestyrelsen. Kontingentforhøjelsen på 20.- årligt for ordinært medlemskab vedtages sammen med de foreslåede 
uændrede satser vedr. udenlandske medlemmer og intern kørsel. 
 
Ad 6 
Dirigenten vælger at ændre rækkefølge på forslagene, så de diskuteres i den rækkefølge hvor de har plads i lovene. 
Dirigenten påpeger at evt. lovændringsforslag kun kan vedtages, med et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer 
(der er på generalforsamlingen 51 stemmeberettigede hvilket betyder at et kvalificeret flertal er lig med minimum 34 
stemmer), samt at disse efterfølgende sendes til urafstemning. Lovændringer skal derefter godkendes af DKK, førend de 
kan træde i kraft. (§ 16, stk. 2) 
 
Forslag nr. 1: For:  20 Imod: 30 Blank: 1 
Fra Kirsten K. Frantzen 
Forslag: § 2 stk. 1 ændres 
Efter ”Klubbens øverste myndighed er urafstemning – når en sådan anvendes – eller generalforsamlingen” tilføjes: 
 
Det er ikke i noget tilfælde tilladt Spidshundeklubbens bestyrelse, at ændre praksis for love, regler eller vedtægter, som 
er truffet på - og af generalforsamlingen - ej heller midlertidigt – udenom generalforsamlingen 
 
Der er diskussion om hvorvidt forslaget har nogen reel værdi, da det allerede står i lovene, der kom et ændringsforslag 
hvor der indføres et musehul i døren, ”at hvor udefra kommende ting nødvendiggør ………………….Osv.”  
 
Ændringsforslaget nedstemmes. Det oprindelige forslag nedstemmes også. 

 
Forslag nr. 10: For: 31 Imod: 15 Blank: 4  
Fra Kirsten K. Frantzen 
Forslag: § 2 stk. 1 ændres. 
Efter ”som skal arbejde efter bestyrelsens retningslinier og/eller direktiver” tilføjes: 
 
Et, af bestyrelsen, nedsat udvalg, er ikke bemyndiget til, at ændre eller omgøre beslutninger, som tidligere er truffet af 
og/eller er godkendt af bestyrelsen. 
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Forslaget nedstemt 
 
 
Forslag nr. 2 § 3, blev sammenkædet efter aftale med forslagsstillerne: For: 49 Imod: 0 Blank: 2 
Fra Vibeke Bødtger 
§ 2 stk. 2 ændres til: 
Ophavsretten til klubbens IT programmer på alle niveauer inkl. Bladet tilhører SPK og skal foreligge i sikkerhedskopi 
hos formanden eller anden udpeget person. 
Klubben kan udgive et medlemsblad hvis ansvarshavende redaktør udpeges af bestyrelsen. 
 
Forslag nr. 3: 
Fra Kirsten K. Frantzen 
Forslag. 
Der skal 2 gange årligt tilsendes Spidshundeklubbens formand en opdateret sikkerhedskopi af samtlige data tilhørende 
klubben. Det være sig, det til enhver tid aktuelt opdaterede regnskab, aktuelt opdaterede medlemskartotek, aktuelt 
opdaterede resultatstyringsprogram, aktuelt opdateret kopi af Spidshundeklubbens hjemmeside samt tilhørende 
racehjemmesider. 
Forslag 2)+3) sammenskrives til: 
 
 ”Ophavsretten til klubbens datamateriale på alle niveauer inkl. Bladet skal foreligge i kopi hos formanden eller anden 
udpeget person. Der skal 2 gange årligt tilsendes formanden en opdateret kopi af samtlige data tilhørende klubben.  
 
Forslaget vedtaget og sendes  til urafstemning. 
 
Forslag nr. 4:  
Fra Lise-Lotte Jørgensen 
Afstemninger som kun vedrører en race (§ 5 stk. 3): 
Nuværende: 
Alle stemmeberettigede medlemmer kan stemme i sager, som kun vedrører en race, hvis disse i henhold til 
medlemskartoteket står under racen, uanset om medlemmet er registreret ejer af racen eller ej. 
Ændringsforslag: 
Alle stemmeberettigede medlemmer kan stemme i sager, der kun vedrører en race, hvis disse er registrerede ejere af 
racen. Dette skal fremgå af medlemskartoteket. 
 
Forslaget trækkes. 
 
Forslag nr. 5:  
Fra Vibeke Bødtger 
§ 5 3. afsnit 3. og 4. linie ændres til: 
Race-tilhørsforholdet afgøres i henhold til ejerskab af racen. 
 
Der diskuteres hvorvidt det er muligt at konstatere medlemmernes ejerskab af de forskellige racer, det konstateres at det 
ikke er muligt, men bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at ”rydde op” og hvis de er noteret i racer, hvor de ikke 
længere har en interesse, så kontakt den kartoteksansvarlige og få det ændret.  
 
Forslaget trækkes. 
 
Forslag nr. 7: For:  31 Imod: 14 Blank: 6 
Fra Vibeke Bødtger 
§ 9 stk. 1 ændres til: 
Bestyrelsen konstituerer sig selv (minimum: formand, sekretær, kasserer) og afholder minimum 4 bestyrelsesmøder om 
året samt fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Omkostningerne og behovet diskuteres, Freddie Klindrup mener at sådan detailstyring er unødig. Poul Boje foreslår 
ændring til ”planlægger med min. 4 møder årligt” forslagsstiller accepterer.  
 
Forslaget nedstemmes 
 
Forslag nr. 8:  
Fra Vibeke Bødtger 
§ 9 stk. 2 ændres til: 
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Ved bestyrelsesmødet føres en forhandlingsprotokol samt udfærdiger referat der underskrives af de ved 
bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer på stedet. 
 
Forslaget trækkes tilbage 
 
Forslag nr. 6: For: 34 Imod: 8 Blank: 6 
Fra Kirsten K. Frantzen 
Forslag § 9 stk. 2 b.(ny) 
Referater fra bestyrelsesmøder skal være fyldestgørende og afspejle samtlige beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe 
på det pågældende møde. 
 
Flere udtaler at de ikke har kunnet forstå referaterne, der forespørges om der ønskes et stencilleret referat? Det ønsker 
forslagsstiller ikke. Jan Jacobsen konstaterer at hans indlæg på seneste generalforsamling (2005) ikke er med. 
 
Forslaget vil blive indarbejdet som nyt stk. 3, hvilket vil konsekvens rette den efterfølgende nummerrækkefølge.  
 
Forslaget vedtaget og sendes til urafstemning. 
 
Forslag nr. 9: For: 26 Imod: 18 Blank: 6 
Fra Poul A. Boje 
- tilføjelse til vedtægter. - 
Referat fra ordinær generalforsamling skal være udsendt til medlemmerne senest 30 dage efter generalforsamlingens 
afholdelse. 
 
Jeg overlader trygt til bestyrelsen at afgøre hvor i vedtægterne ovenstående sætning 
W.O. konstaterede at det var en vedtægts ændring af § 13 stk. 8 
 
Forslaget omformuleret efter aftale med forslagsstilleren til: 
Referat fra ordinær generalforsamling skal offentliggøres til medlemmerne senest 60 dage efter generalforsamlingens 
afholdelse. 
 
Forslaget nedstemt 
 
 
Forslag nr. 13: For: 31 Imod: 10 Blank: 7 
Fra Lise-Lotte Jørgensen 
Materiale til racerepræsentanterne: 
Nuværende: 
Medlemslister udleveres 2 gange årligt med ca.  ½ års mellemrum. 
Ændringsforslag: 
Medlemslister udleveres i februar/marts og august. 
 
Der diskuteres reelle muligheder for at få brugbare lister ud af systemet, Birte Jensen fortæller, at hun helst ikke vil 
slette medlemmer, der ikke har betalt pr.31/1 før filen skal sendes til bladet, mange melder sig ind igen, når de finder ud 
af forglemmelsen. Hvis de skal tastes ind som helt nye medlemmer, er det ekstra arbejde, derfor lader hun tiden gå så 
længe som muligt.  
 
Forslaget rettes til, at listerne skal ud ultimo marts og ultimo september. 
 
Forslaget vedtages. 
 
Forslag nr. 12 deles i 2 selvstædige behandlinger og afstemninger 
Forslag nr. 12 A: For: 23 Imod: 15 Blank: 12 
Fra Connie Kisselhegn 
Ændring af ”retningslinier for spidshundeklubbens racerepræsentantskab” -økonomi: 
 
ad 1) Arrangementer afholdt af de enkelte racer kan kun i særlige tilfælde påregne økonomisk støtte af klubben. 
Foreslås ændret til: 
 Forslag 12 A: 
Arrangementer afholdt af de enkelte racer kan i særlige tilfælde støttes økonomisk af klubben. 
 
Forslaget vedtaget 
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Forslag nr. 12 B: For: 26 Imod: 24 Blank: 1 
Fra Connie Kisselhegn 
Ændring af ”retningslinier for spidshundeklubbens racerepræsentantskab” -økonomi: 
ad 3) Racerepræsentanter kan efter behov få refunderet afholdte udgifter til 2 hold frankerede kuverter pr. kalenderår. 
Foreslås ændret til: 
Racerepræsentanter kan få refunderet udgifter svarende til 2 hold frimærker (standardbrev 50 g., B-takst) pr. kalenderår. 
 
Ændringsforslag: 
 B. W. foreslår en ændring således: ”Racerepræsentanter kan få refunderet udgifter svarende til kr. 10,- pr medlem i 
racen pr. kalenderår”. 
 Dette vil selvfølgelig også kræve, at racerep. fører regnskab. Det blev af kassereren oplyst, at det vil medføre en udgift 
for klubben på ca. kr. 12.000,-, der stemmes om ændringsforslaget. 
 
Ændringsforslaget vedtages. 
 
Forslag nr. 11: For: 38 Imod: 3 Blank: 9 
Fra Poul A. Boje 
Referatet fra den ordinære generalforsamling skal udfærdiges, så forhandlede punkter og spørgsmål fremgår inkl. 
konklusioner. 
 
Forslaget vedtaget 
 
 
 
Forslag nr. 14: For: 23 Imod: 27 Blank: 1 
Fra Jan Buch Jacobsen 
Spidshundeklubbens sundhedsudvalg nedlægges grundet manglende af kompetence. 
 
Jan Jacobsen fremlægger sin version af sagen vedr. Sundhedsudvalgets behandling af problemerne med Soffie´s 
Cookie, og redegør for, at de som opdrættere har betalt erstatning til køberne af omtalte hund.                       
Kirsten Frantzen oplæser brev fra Birgit Hinrichsen hvori hun begrunder sin udtræden af sundhedsudvalget.                       
Formanden fastslår at sundhedsudvalget ikke er et alternativ til den danske dyrlægestand, men et tilbud til 
medlemmerne som hermed får en mulighed for at få hjælp i den udstrækning sundhedsudvalget besidder/kan indhente 
viden om emnet.  
 
Forslaget nedstemmes. 
 
Forslag nr. 15: For: 35 Imod: 4 Blank: 9 
Fra Connie Kisselhegn 
Jeg foreslår, at SPK får trykt et antal A5 kuverter med SPK’s logo og ordet ”Spidshundeklubben” på fronten. 
 
B.W. rundsendte forslag til logo på kuverter. Det vil blive en merudgift på 3000kr 
 
Forslaget vedtaget 
 
 
Forslag nr. 18:  
Fra Vibeke Bødtger 
Nyt forslag: 
Alle klubbens konkurrencer undtagen Barn og hund skal diverse dommeremner offentliggøres i invitationen. 
 
Georg Carlsen siger, at dommerne for Juniorhandling er lagt ud på hjemmesiden for resten af årets udstillinger. 
Forslaget trækkes 
 
Forslag nr. 16: For: 34 Imod: 11 Blank: 4 
Fra Bestyrelsen 
Regler for pointgivning i årskonkurrencer 
Nuværende: 
Pointberegningen foregår på følgende måde: 
- Racens bedste senior/veteran/par/avl/opdr. 2 point 
Ændres til: 
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Pointberegningen foregår på følgende måde: 
- Racens bedste senior/veteran/avl/opdr. 2 point 
- Parklasse fremmødt i store ring. 2 point 
Dette er en lovliggørelse af bestyrelsens beslutning som nævnt under formandsberetningen. Racens bedste par bør 
findes, mener Kirsten Frantzen.  
 
Forslaget vedtages. 
 
Forslag nr. 17: For: 45 Imod: 0 Blank: 4 
Fra Georg Carlsen 
Regler for pointgivning i årskonkurrencer 
Generelt: 
Point kan kun opnås på udstillinger afholdt af Spidshundeklubben. I konkurrencerne deltager kun Spidshundeklubbens 
racer og medlemmer. 
Medlemskab af Spidshundeklubben er opfyldt, når samme personnavn indgår i både medlemskabet og som ejer (eller 
medejer) af hunden. 
De mulige pointtal er angivet for de enkelte konkurrencer. Kun den højest opnåede placering lægges til grund for 
pointgivningen, der kan således ikke lægges sammen. 
Ved ejerskifte medtages kun point fra den ene ejer. 
Ved kontingentbetaling senere end 31.01, medregnes kun point opnået fra betalingsdatoen 
Sidste linie ændres til. 
Ved kontingentbetaling senere end 31.01, medregnes kun point opnået fra betalingsdatoen 
+ 5 uger. (= betaling SKAL have fundet sted senest på dagen for sidste anmeldelse.) 
Gældende fra udstillingen den 19.august 2006 (sidste tilmelding 15. juli 2006.) 
 
Forslaget ændres til  
Ved kontingentbetaling senere end 31.01, medregnes kun point opnået fra betalingsdatoen 
Dog tidligst fra dagen for tilmeldingsfristen for den gældende udstilling Gældende fra udstillingen den 19.august 2006 
(sidste tilmelding 15. juli 2006.). 
 
Ændringsforslaget vedtaget 
 
 
Forslag nr. 19: For: 45 Imod: 0 Blank: 4 
Fra Nete Helt-Hansen 
For racen Keeshond gælder, at de ud over at være HD fotograferet før avl, også skal være AA (albueleds dysplasi) 
fotograferet før de kan bruges i avl. 
 
Forslagsstiller vil gerne have rettet AA til den nye betegnelse AD. 
 
Forslaget sendes til urafstemning blandt racens medlemmer 
 
Forslag nr. 20: For: Blank: 
Fra Christina Friis & Gitte Børgesen 
Forslag: 
Spidshundeklubbens bestyrelse udpeger en ny IFEZ datafører. Denne datafører skal indberette offentlig tilgængelige 
helbredsoplysninger på Eurasieren minimum én gang årligt. 
 
Det aftales mellem forslagsstiller og bestyrelsen, at bestyrelsen kontakter racerep. og finder en løsning så dataene bliver 
indberettet hurtigst muligt 
 
Forslaget trækkes tilbage 
 
Forslag nr. 21: For: 51: Imod: Blank:  
Fra Jane & Flemming Håkonsson m.fl. 
Forslag for certifikattildeling for Karelsk Bjørnehund 
Særlige krav for at kunne tildeles certifikat: 
For at kunne tildeles certifikat kræver det, at hunden skal have opnået præmiering på sporprøve i åben klasse (400 m 
åben klasse kaninslæb eller 400 m 3 timers schweissprøve). 
Stilles hunden i åben- eller unghundeklasse vedlægges kopi af prøvebevis. For udenlandsk ejede hunde gælder, at FCI’s 
brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. 
 






