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Dette hæfte findes også på hjemmesiden i A4 format, hvorfra du kan udskrive i en større størrelse. 

 

Spidshundeklubben vil gerne invitere dig som medlem på frokostbuffet kl. 12:00 umiddelbart inden generalforsamlingen. 

Tilmelding til frokost og generalforsamling skal ske via NemTilmeld på 

www.spidshundeklubben.nemtilmeld.dk senest den 14. april 2018. 

 

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 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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PKT. 4. ÅRSBERETNING TIL GODKENDELSE 

 Beretning for år 2017 
 
2017 bød endnu et spændende år for Spidshundeklubben. 
 
Et helt nyt udstillingsudvalg kom godt i gang og et voksende sporudvalg fik igen afholdt både sportræning og 
sporprøver. Mentalbeskrivelsesudvalget arrangerede mentalbeskrivelser, og der har været mange forskelli-
ge sociale arrangementer på tværs af klubbens mange racer. 
 
Generelt set er de afholdte aktiviteter gennemført med stor opbakning fra klubbens medlemmer. 
Det er vigtigt for klubben at kunne tilbyde forskelligartede aktiviteter for vores meget brede medlemsskare, 
så så mange medlemmer som muligt føler sig som medlem af en aktiv og bredt favnende specialklub. 
 
I en specialklub som Spidshundeklubben, der favner 37 forskellige racer, er det altid en udfordring at kunne 
tilbyde vores godt 500 medlemmer noget, der dækker alles interesser.  
 
Der kommer fra tid til anden nye medlemmer til både bestyrelse og udvalg, da andre vælger at stoppe, hvil-
ket er helt naturligt. Det er derfor vigtigt, at vi får så mange frivillige hjælpere som muligt til at gøre klubben 
levende. Vi har altid brug for frivillige. Det være sig til bestyrelsen, vores udvalg, eller blot til at støtte op om 
klubben med hjælp eller initiativer. Alle kan bidrage, og vi tager med glæde imod alle henvendelser. 
 
En stor tak til alle de frivillige medlemmer, der i dag lægger et stort arbejde i at få klubbens aktiviteter arran-
geret samt afviklet til stor glæde for alle deltagere.  
 
Spidshundeklubben har i 2017 registreret en fremgang i antallet af medlemmer siden sidste år. Her i 2017 
har Spidshundeklubben 536 medlemmer mod 509 i 2016, 512 i 2015, 529 i 2014, 555 i 2013, 536 i 2012 og 
501 i 2011. 
 
For Spidshundeklubben medfører den generelt gode tilslutning til aktiviteterne et positivt bidrag til årets re-
sultat. Klubben har igen i år ydet tilskud til spisning ved to sociale arrangementer, nemlig generalforsamlin-
gen og juleudstillingen. 
 
Årets resultat udgør på trods af en del investeringer et overskud på 13.680 kr. mod et overskud i 2016 på 
30.500 kr. Resultatet er meget tilfredsstillende. 
 
Ved generalforsamlingen i april blev Lisbeth Holm Gundesen og Thomas Giesmann genvalgt/valgt til besty-
relsen. Som 1. suppleant blev valgt Susanne Bang og som 2. suppleant Lykke Sørensen. Bestyrelsen har i 
året afholdt 5 møder foruden den løbende dialog via telefon og e-mail. 
 
Spidshundeklubbens kommunikationskanaler er en god blanding af trykte medier og elektroniske medier og 
dette styres af klubbens Medieudvalg. 
Det trykte klubblad er fortsat et meget værdsat medie ligesom hjemmesiden og også de sociale medier. 
Vores medlemsblad ”Spidshunden” er udkommet 6 gange i 2017. Kvaliteten af medlemsbladet er fortsat rig-
tig god. Alle kan og må skrive et indlæg til bladet, og der er rigtigt mange emner fra hverdagen, der kan ha-
ve almen interesse for klubbens medlemmer. Kun fantasien sætter grænser, så længe indholdet omhandler 
vores fælles interesse, hundene. 
Vores Webmaster har desværre valgt at stoppe, da hun ikke mere har en spidshund. Hun har dog lovet, at 
hjælpe til indtil vi har fundet en egnet afløser til posten. Der skal lyde en meget stor tak til Diana for hendes 
kæmpe store arbejde med transformationen fra den gamle hjemmeside til den moderne hjemmeside klub-
ben har i dag. 
 
De sociale medier er en stor hjælp i hverdagen til hurtigt at formidle information til og mellem medlemmer. 
Jeg vil dog gerne slå et slag for den gode dialog på Facebook. Det er nemt og hurtigt at ytre forundring og 
beklagelser på Facebook. Dialogen tager hurtigt fart, og den kan mere eller mindre utilsigtet ramme vores 
højt værdsatte frivillige. Tænk over tonen, og hav respekt for de mange ulønnede og frivillige timer vores 
medlemmer lægger i opgaverne. Vi skulle jo nødigt skræmme nogen væk fra at stille deres tid og hjælp til 
rådighed. Uden deres store engagement havde vi ingen ting. Send gerne en mail til rette vedkommende 
med jeres spørgsmål. Og ikke mindst, husk også at give ros, det gør ofte tingene langt lettere. 
 
 
Der har i 2017 været afviklet 7 udstillinger (5 enkelt udstillinger og 1 dobbeltudstilling) med deltagelse af 
1.337 udstillere. Antallet af deltagere svarer til gennemsnitlig 191 udstillede hunde pr. udstilling. I 2016 var 
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der ligeledes 7 udstillinger med deltagelse af 1.215 udstillere, hvilket i gennemsnit er 173 hunde pr. udstil-
ling. Vi har således igen i år haft et større antal hunde med på vores udstillinger, og det er det største an-
tal deltagere i de 9 år, vi har opgørelsen over. 
Årets absolut største udstillingsarrangement ”juleudstillingen” hvor vi igen satte rekord med hele 215 del-
tagende hunde. Denne udstilling omfattede også i år fællesspisning samt overrækkelse af præmier til 
årets guldhunde og klubvindere, og blev igen afviklet med stor succes. Udstillingen med færrest antal del-
tagere ligger på 167 deltagere, hvilket også må siges at være flot. Vi har i 2017 haft dommere fra Dan-
mark, Norge, Finland, Holland, Tyskland og Cypern.  
 
Spidshundeklubben har i år indstillet 2 medlemmer som udstillingsdommeraspiranter. De vil begge starte 
deres dommeruddannelse i foråret 2018, og vi ser frem til at få 2 nye kompetente dommere uddannet. 
 
Der blev afholdt 2 mentalbeskrivelsesarrangementer i 2017. I 2018 er der planlagt 2-4 arrangementer. Der 
er ønskeprofil på 7 SPK racer, og udvalget vil gerne være behjælpelig med råd til, hvordan man får en 
profil på netop din race. 
 
Der har været afholdt 2 spor arrangementer, med 6 deltagere på hver. Endvidere har der været arrangeret 
flere forskellige sportræningsaktiviteter. I 2018 er der planlagt 3 sporprøver. 
 
Der blev også i 2017 afholdt Racerepræsentantskabsmøde. Igen i år blev mødet afviklet med deltagelse 
fra repræsentanter for ca. 80% af medlemmerne. Disse møder har udviklet sig til meget aktive og idéska-
bende møder, hvor alle byder ind med input, og der er en rigtig god dialog på tværs af racer og bestyrelse. 
 
Der blev også afholdt et fællesudvalgsmøde med deltagelse fra alle klubbens forskellige udvalg samt be-
styrelsen. Mødet var tænkt som et møde, hvor alle blev orienteret om aktiviteter og planer i de forskellige 
udvalg, og der blev drøftet forskellige emner til klubbens fremtidige udvikling. Mødet vil fremover blive af-
holdt hvert år. 
 
I 2018 har Spidshundeklubben 50 års jubilæum, hvor der vil blive afviklet mange forskellige hundeaktivite-
ter over 3 dage. Til at afvikle et så stort arrangement har vi for hjælp. Det har vi heldigvis også fået, og vi 
er meget glade for opbakningen fra de medlemmer og repræsentanter fra udvalgene, der meldte sig til at 
deltage i jubilæumsudvalget. Det er et stort arbejde, og vi glæder os til at se og deltage i et flot afviklet 50 
års jubilæum.  
 
2017 blev året, hvor vi besluttede at skifte regnskabsprogram og medlemssystem. Valget faldt på en løs-
ning fra Conventus, hvor målet var en løsning, der både er tidssvarende og tidsbesparende.  
Som med alle nye systemer, så har det været en krævende opgave, der også har taget mere tid end for-
ventet. Løsningen er nu etableret og i drift, hvilket I som medlemmer har oplevet i forbindelse med kontin-
gentopkrævningen, hvor det nu er muligt at tilmelde PBS. Vi vil gerne opfordre alle til at tilmelde sig PBS, 
da det gør arbejdet meget nemmere og billigere for klubben at håndtere.  
Vi har nu også mulighed for at tilbyde MobilePay til betaling på bl.a. udstillingerne. For at få mulighed for 
både PBS og MobilePay besluttede bestyrelsen at få et CVR nummer på Spidshundeklubben. Conventus 
systemet har ændret praksis for opsætningen af regnskabet, og der vil bl.a. kunne ses ændrede rækkeføl-
ger i posterne samt sammenligningstal for de samlede udvalg.  
 
For at sikre klubbens mange data, besluttede vi at investere i en ny serverløsning til erstatning for Drop-
box, da denne løsning ikke mere, uden en større omkostning, kunne rumme alle vores data. Vi har nu 2 
servere, der er placeret på forskellige adresser, og som synkroniserer data hver dag. 
 
Der skal til sidst rettes en stor tak til alle de medlemmer, der aktivt støtter op om klubbens aktiviteter. Det 
er jer der gør klubben levende, og sikre at vi har det socialt hyggeligt sammen og samtidig gør det rigtig 
rart at være medlem i Spidshundeklubben. 
 
 
 
Allan Pedersen 
Formand 
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Oversigt over registrerede SPK hunde i DKK 
 
 

Race Antal 2017 Import Antal 2016 Import Antal 2015 Import Antal 2014 Import 

Akita 5 2 8 3 12 5 7 7 

American Akita 16 5 43 4 23 6 29 5 

Basenji 8 4 0 1 11 1 5 5 

Finsk Hyrdehund  7 0 3 3 5 0 7 1 

Finsk Lapphund 118 9 141 15 110 13 110 3 

Hokkaido 0 0 0 0 0 0 0 0 

Japansk Spids 59 1 78 3 94 4 65 8 

Kai 0 0 0 0 5 0 0 0 

Karelsk Bjørnehund 0 0 0 1 8 0 32 2 

Keeshond 19 2 0 5 20 3 23 0 

Kleinspitz 3 1 10 2 5 1 7 2 

Korea Jindo Dog 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mittelspitz 16 1 17 2 19 2 1 1 

Norrbottenspids 17 2 16 0 29 1 21 2 

Norsk Buhund 8 0 7 2 11 2 14 2 

Norsk Elghund, Grå 0 1 0 1 0 2 0 0 

Norsk Lundehund 8 1 2 3 18 5 9 1 

Peruviansk hårløs, mellem 0 0 9 0 0 0 4 1 

Shiba 49 6 35 7 46 9 58 10 

Shikoku 0 0 0 0 3 0 0 0 

Svensk Lapphund 7 0 0 0 8 3 2 2 

Thai Bangkaew Dog 0 0 0 0 1 1 0 0 

Volpino Italiano 36 1 28 3 17 2 21 6 

Västgötaspids 20 6 33 3 14 4 38 5 

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

Xoloitzcuintle sin pelo, miniature 0 0 0 0 0 0 6 0 

Xoloitzcuintle sin pelo, standard 0 0 7 1 0 0 6 0 

I alt 396 42 437 59 459 64 467 63 
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PKT. 5. REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE 

Resultatopgørelse 

     

 Note 2017  2016 

Indtægter     

     

Kontingenter  140.745,00  139.690,00 

Renteindtægter  0,00  0,00 

Indtægter i alt  140.745,00  139.690,00 

     

Udgifter     

     

Arrangementer     

Arrangementer indtægter 1 17.387,00  19.990,00 

Arrangementer udgifter  -24.625,33  -27.771,03 

I alt arrangementer  -7.238,33  -7.781,03 

     

Bestyrelse     

Generalforsamling  -21.825,28  -20.011,21 

Transport og mødeafholdelse  -10.554,90  -8.268,91 

Transport og mødeafholdelse udvalg  -8.907,02  0,00 

Porto  -425,50  -2.776,10 

Småanskaffelser  -13.421,88  -689,13 

Kontorartikler  -1.896,19  -6.674,95 

Forsikring  -3.025,00  -3.000,00 

Øvrige udgifter  0,00  -1.350,00 

I alt bestyrelse  -60.055,77  -42.770,30 

     

Spidshunden og hjemmeside     

Annoncer  2.280,00  4.680,00 

Trykning  -47.531,25  -51.168,75 

Forsendelse  -33.444,55  -36.475,50 

Webhotel, telefon og domæne  -1.189,39  -5.670,00 

I alt Spidshunden og hjemmeside  -79.885,19  -88.634,25 

     

Øvrige udgifter     

Racerepræsentanter  -7.152,41  -6.194,38 

Tilskud til racer  -3.300,00  -2.050,00 

Bankgebyrer  224,59  -855,21 

I alt øvrige udgifter  -10.227,82  -9.099,59 

     

Klubbens udvalg     

Tilmeldingsgebyrer/salg af rosetter  19.215,00  0,00 

Transport og mødeafholdelse  -14.683,97  0,00 

Kontoartikler, materialer og porto  -26.316,91  -12,25 

Udgifter i fbm prøver/test osv  -16.334,71  -931,74 

I alt udvalg  -38.120,59  -943,99 

     

Udstillinger     

Tilmeldingsgebyr  448.300,00  396.225,00 

Katalog, annoncer mv  3.345,98  2.294,92 

Dommere og ringpersonale  -151.928,22  -141.181,92 

Udstillingsledelse og medhjælpere  -81.190,59  -94.081,70 

Halleje  -24.260,00  -17.950,00 

DKK  -34.602,00  -23.985,00 

Præmieforbrug, -bånd og rosetter  -62.297,02  -56.434,37 

Kontorartikler, porto mv.  -6.464,98  -7.534,65 

Transport af materiel og øvrige udgifter  -20.460,00  -14.304,96 

Udstillinger i alt  70.443,17  43.047,32 

     

Udgifter i alt  -125.084,53  -106.181,84 

     

Årets resultat før afskrivninger  15.660,47  33.508,16 

     

     

Af- og nedskrivning inventar 2 -1.980,53  -2.970,80 

Af- og nedskrivninger i alt  -1.980,53  -2.970,80 

     

Årets resultat  13.679,94  30.537,36 
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Balance pr. 31. december 2017 

     

 Note 2017  2016 

Aktiver     

     

Anlægsaktiver     

Inventar 2 3.961,06  5.941,59 

Anlægsaktiver i alt  3.961,06  5.941,59 

     

Omsætningsaktiver     

Rosetter og dommergaver 3 32.427,18  9.822,74 

Andre tilgodehavender  0,00  0,00 

Omsætningsaktiver i alt  32.427,18  9.822,74 

     

Likvider     

Kasse  7.834,50  6.615,50 

Kasse Euro  3.812,75  3.637,55 

Bank  452.859,07  441.986,04 

Likvider i alt  464.506,32  452.239,09 

     

Aktiver i alt  500.894,56  468.003,42 

     

Passiver     

     

Kapitalkonto     

Kapitalkonto primo  454.389,85  423.852,49 

Årets resultat  13.679,94  30.537,36 

Kapitalkonto i alt  468.069,79  454.389,85 

     

Mellemregning racer og anden gæld     

Mellemregning Japansk Spids  16.246,25  13.287,95 

Mellemregning Buhund  3.639,00  3.639,00 

Mellemregning Karelsk Bjørnehund  6.250,82  6.250,82 

Mellemregning Basenji  560,00  560,00 

Mellemregning Västgötaspids  3.215,16  2.315,46 

Mellemregning Finsk Laphund  2.913,54  1.239,00 

Anden gæld  0,00  5.076,40 

Gæld i alt  32.824,77  32.368,63 

     

Passiver i alt  500.894,56  486.758,48 

     

Noter     

Note 1 Arrangementer     

Indeholder ind- og udgifter i forbindelse med julefrokost   

     

Note 2 Anlægsaktiver - Inventar     

Saldo 1. januar  5.941,59  8.912,39 

Tilgang/afgang i året  0,00  0,00 

Afskrivning i året  -1.980,53  -2.970,80 

Saldo 31. december  3.961,06  5.941,59 

     

Inventar afskrives lineært over 3 år.     

     

Note 3 Præmiebeholdninger     

Saldo 1. januar  9.822,74   14.265,20  

Indkøb i året  84.901,46   31.242,54  

Forbrug i året  -62.297,02   -35.685,00  

Saldo 31. december  32.427,18   9.822,74  
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Kontantbeholdning hos racerepræsentanter 

PKT. 6.  FORELÆGGELSE AF BUDGET, FASTLÆGGELSE AF KONTINGENTSTØRRELSER, 
EVENTUELLE TILÆG OG SATS FOR INTERN KØRSEL 

Kontingentsats for 2018  

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 350,00 for normalkontingent 
 
 
 

Sats for udenlandske medlemmer 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret tillægssats: Kr.: 40,00 
 

 

Sats for intern kørsel 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår statens lave takst 

Beholdning hos racerne 2017: 
  
 

Primo beholdning Ultimo beholdning Race 

Japansk Spids 882,30 69,00 

Norsk Buhund 1.000,00 1.000,00 

Shiba 318,55 3,22 

Finsk Laphund 1.000,40 1.000,00 

Finsk Hyrdehund 500,00 500,00 

Västgötaspids 797,50 624,50 

   

I alt hos racerepræsentanter 4.498,75 3.196,72 

Budget 2019 2018 
Reguleret 

2017 
Realiseret tal 

2017 

Kontingenter 186.000 185.150 142.000 140.745 

Andre indtægter 20.000 25.000 25.000 0 

Bestyrelsesudgifter -75.000 -70.000 -70.000 -60.314 

Spidshunden og hjemmeside -93.000 -91.000 -91.000 -79.885 

Generalforsamling -24.000 -22.000 -22.000 -21.825 

Sporudvalg -6.000 -5.000 -5.000 -2.258 

Hyrdeudvalg -6.000 -5.000 -5.000 0 

Medieudvalg -6.000 -10.000 -25.000 -2.098 

Mentalbeskrivelsesudvalg -6.000 -5.000 -5.000 -303 

Udstillingsudvalg 30.000 30.000 30.000 51.827 

Tilskud til racer -10.000 -6.000 -6.000 -10.452 

Andre udgifter -5.000 -5.000 -5.000 -1.757 

Overskud/underskud 5.000 21.150 -37.000 13.679 



 Spidshundeklubben, Generalforsamling 2018 

 

9 

PKT. 7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSE/MEDLEMMER 

Forslag nr. 1 fremsat af Bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

 
§ 5 stk. 4 
Derudover gælder for den ordinære generalforsamling at, man er stemmeberettiget og valgbar såfremt kontin-
gent er indbetalt senest 31. januar (betalingsdato), eller hvis denne falder på en lørdag eller søndag, den først-
kommende hverdag. 
 
Ændres til: 
Derudover gælder for den ordinære generalforsamling at, man er stemmeberettiget og valgbar såfremt kontin-
gent er indbetalt senest 1. februar (betalingsdato), eller hvis denne falder på en lørdag eller søndag, den først-
kommende hverdag.  
 
 
Forslag nr. 2 fremsat af Bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

 
Der indsættes 
Ny § 8 stk. 4 
Valghandling kan afholdes som et elektronisk valg. Bestyrelsen er ansvarlig for, at valghandlingen finder sted 
under iagttagelse af forsvarlige principper om indkaldelse, afstemning, frister, gennemsigtighed og sikkerhed. 
 
Tidl. §8 stk. 4 ændres til §8 stk.5 
Og tidl. § 8 stk. 5 ændres til § 8 stk. 6  
 
 
Forslag nr. 3 fremsat af Bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

 
§ 8 stk. 4 
Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jfr. §5 stk. 4 og 5, senest 10 dage før general-
forsamlingen og skal være sekretæren i hænde senest dagen før generalforsamlingen, eller afleveres personligt 
på generalforsamlingen. 
 
Ændres til: 
§8 stk. 5 
Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer jfr. §5 stk. 4 og 5, senest 10 dage før general-
forsamlingen. Udsendte stemmesedler skal være sekretæren i hænde senest dagen før generalforsamlingen 
eller afleveres personligt på generalforsamlingen. Ved elektronisk valg skal stemme være afgivet senest ved 
starten af generalforsamlingen.  
 
 
Forslag nr. 4 fremsat af Bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

 
§8 stk. 5 
Optælling af stemmesedler foretages på generalforsamlingen af to på generalforsamlingen valgte medlemmer. 
 
Ændres til: 
§ 8 stk. 6 
Optælling af stemmesedler/elektronisk afgivne stemmer foretages på generalforsamlingen af to på generalfor-
samlingen valgte medlemmer. 
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Forslag nr. 5 fremsat af Bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

 
§10 stk. 1 
Kassereren har ansvaret for klubbens regnskaber og sekretæren har ansvaret for klubbens medlemskartotek. 
 
Ændres til: 
§10 stk. 1 
Bestyrelsen har ansvaret for klubbens regnskaber og medlemskartotek.   
 
 
Forslag nr. 6 fremsat af Bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

 
§ 16 stk. 2 
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig 
urafstemning mellem klubbens stemmeberettigede medlemmer. 
 
Ændres til: 
§16 stk. 2 
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved uraf-
stemning mellem klubbens stemmeberettigede medlemmer.   
 
 
Forslag nr. 7 fremsat af Bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

 
§16 stk. 4 
Der udsendes autoriserede stemmesedler, der skal være tilbagesendt til klubben senest 10 dage efter udsendel-
sen (poststemplets dato). En sådan urafstemning er højeste myndighed og resultatet er inappellabelt. 
 
Ændres til: 
§16 stk. 4 
Der udsendes autoriserede stemmesedler, der skal være tilbagesendt til klubben senest 21 dage efter registreret 
udsendelse. Ved elektronisk valg skal stemmeafgivelsen være indenfor oplyst frist. En sådan urafstemning er 
højeste myndighed og resultatet er inappellabelt. 
 
 
Forslag nr. 8 fremsat af Bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

 
§16 stk. 5 
Kuverter med stemmesedler må kun åbnes under tilstedeværelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 1 
bestyrelsesmedlem og 1 af de valgte revisorer. 
 
Ændres til: 
§16 stk. 5 
Kuverter med stemmesedler må kun åbnes under tilstedeværelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 1 
bestyrelsesmedlem og 1 af de valgte revisorer. Ved elektronisk valg verificeres resultatet under tilstedeværelse 
af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1 bestyrelsesmedlem og 1 af de valgte revisorer.  
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PKT. 8.  BEKENDTGØRELSE AF DIVERSE VALG 

Bestyrelse 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter efternavn. Der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. 

 
Navn Race ............................................... Stemmer 
Anne-Mette Christiansen Finsk Laphund ................................ Valgt 
Allan Pedersen American Akita ................................ Valgt 
Martin Røschke Shiba ............................................... Valgt 

 

 

 

Tak for i dag. 
Vi ses forhåbentlig 

Til klubbens 
50 års jubilæum 


