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Referat fra Generalforsamling 
 

Ejby den 25. marts 2012 
 

Dagsorden Referat 
 
1. Valg af dirigent 
 

 
Bestyrelsen foreslår Wilfred Olsen (WO), der vælges enstemmigt. WO 
takker for valget. 
 
Som referent foreslår bestyrelsen Lisbeth Holm Gundesen (LHG). LHG er 
valgt. 
 
Antal stemmeberettigede til stede: 35 
Under afstemningerne på generalforsamlingen forlod én stemmeberettiget 
lokalet, hvorfor antal stemmeberettigede blev reduceret til 34. 
 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til Spidshundeklubbens 
(SPK) love. 
 
Det konstateres at generalforsamlingen er lovlig. 
 
 

 
2. Valg af stemmetællere 

 
 

 
Kirsten Carlsen og  Asger Christiansen er valgt. 
 
 

 
3. Godkendelse af årsberetning 
2011 

 
 

 
Der henvises til den trykte årsberetning i materialet, der har været udsendt. 
Rettelse til årets resultat i årsberetningen, Det trykte årets resultat på ca. 
82.000, skal være ca. 72.000. 
 
WO gennemgik årsberetningen punkt for punkt. Der var ingen yderligere 
kommentarer. 
 
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 
 

 
4. Revideret regnskab til 
godkendelse 
 
 

 
Formand Kim Bay Nielsen (KBN) gennemgik enkelte poster til regnskabet: 

 
• Under udstillinger: Øvrige udgifter indeholder bl.a. repa-

rationer af bure, juletræer og udstillingsvejledninger. 
• Under bestyrelsen: Andre indtægter/udgifter består af ak-

tiviteter igangsat, bl.a. tilskud til julefrokost og handler-
kurser. 

• Transport: Flere møder under DKK, bestyrelsesmøder og 
møde for racerepræsentanter.  

  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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Bestyrelsen gøres hermed ansvarsfri for regnskabet. 
 

 
5. Forelæggelse af budget for 
2013, herunder fastsættelse af: 
 

- Kontingentsats 2013 
 
 
 
 
 
 
 

- Tillægssats for 
udenlandske medlem-
mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sats for intern kørsel  
 

 
 
 

 
Budgettet blev forelagt, der var ingen spørgsmål / kommentarer. 
 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats på kr. 320,00 
Der er ingen andre forslag. 
 
Kontingentsats for 2013: Imod: 0, Blank: 0 For: 35  
 
Kontingent for 2013 er uændret kr. 320,00 
 
 
Bestyrelsen foreslår uændret tillægssats på kr. 50,00. 
 
Heidi Green (HG): Er tillægssatsen ikke lav i forhold til udgifterne. 

Lis Christensen (LC): Det er hvad, det koster. 

Grethe Christensen (GRC): Hvor mange udenlandske medlemmer er der? 

Georg Carlsen (GC): 12-17 medlemmer 

KBN: Det er en sats som er anvendt i flere år og den er begrundet i 
bankgebyret vi betaler for at modtage kontingentbetalingen. 

Vibeke Bødtker (VB)/LC: Os, der er medlemmer af andre udenlandske 
klubber giver ikke mere. 

GC: Beløbet dækker gebyret som bankerne tager for at håndtere 
medlemskontingentet. Det koster så kr. 8 at sende bladet til udlandet, men 
det har klubben valgt at dække. 
 
Tillægssatsen blev sat til afstemning:  
 
Tillægssats for udenlandske medlemmer: Imod: 0, blank 0, For 35 
 
Tillægssatsen for udenlandske medlemmer i 2013 er uændret kr. 50,00. 
 
 
Bestyrelsen foreslår uændret sats for intern kørsel: Statens lave takst. 
 
HG: Med den dyre benzin, der er nu, er det så ikke en meget lav takst? 

KBN: Det er en kilometersats som hvert år fastsættes af skattemyndigheder-
ne og den indeksreguleres hvert år. 

Carl Jensen (CJ): Statens lave takst reguleres også og alt efter bil, bør man 
kunne køre kilometerne til den lave takst. 
 
Sats for intern kørsel blev sat til afstemning: 
 
Sats for intern kørsel: Statens lave takst: Imod 0, Blank 0, For 35 
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Sats for intern kørsel er uændret til statens lave takst. 
 

 
6. Behandling af indkomne 
forslag 
 
 
 

 
- Forslag 3 (A) Første del 

 
 
 
 
 
 

- Forslag 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Forslag 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Forslag 6 
 
 
 
 
 
 

 
Der er indkommet 7 forslag, alle forslag er trykt i det udsendte materiale 
 
WO foreslår en ændring af rækkefølgen, således at lovforslagene gennemgås 
først. 
 
 
Fremsat af bestyrelsen og omhandler §1 i SPK's love. 
 
Forslaget blev sat til afstemning: Imod: 0, Blank:  0, For: 35 
 
Forslaget er vedtaget. 
 
 
Fremsat af bestyrelsen og omhandler §2 i SPK's love 
 
LC: Alle de kopier osv ligger de i trykt form eller i dataform? 

KBN: Det ligger i forskelligt udgaver, og derfor stilles forslaget for at 
optimere lovene  

GRC: Er det virkelig nødvendigt at alt dette skal være i lovene, kan man 
ikke lade det være op til bestyrelsen.  

Freddie Klindrup(FK): Ordlyden, der er pillet ud, er foreslået af en tidligere 
bestyrelse, og den er ikke tidssvarende længere. 

LC: Det vil være en rigtig god ting at alting lægges på datamedier. 

WO: Det er netop for at gøre det nemmere. 
 
Forslaget blev sat til afstemning:  Imod: 0, Blank 0, For: 35 
 
Forslaget er vedtaget. 
 
 
Fremsat af bestyrelsen og omhandler §6 i SPK's love. 
 
KBN: Det er for at præcisere at det der sker i praksis også bliver nedfældet. 
  
Forslaget blev sat til afstemning: Imod: 0, Blank 0, For 35 
 
Forslaget er vedtaget. 
 
 
Fremsat af bestyrelsen og omhandler §10 i SPK's love 
 
KBN: En af årsagerne er at medlemskartotek og regnskaberne er næsten 
uadskillige i dag og det er for at opdatere lovene til hvad der er praktisk. 
 
Forslaget blev sat til afstemning:  Imod 0, Blank 0, For: 35 
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- Forslag 3 (B) Anden del 
 
 
 
 
 
 

- Forslag nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslaget er vedtaget. 
 
Fremsat af bestyrelsen og omhandler §13i SPK's love 
 
Forslaget blev sat til afstemning: Imod: 0, Blank 0, For: 35 
 
Forslaget er vedtaget. 
 
 
Fremsat af bestyrelsen og er af almen karakter. 
 
Forslaget omhandler SPK's hvalpeliste, herunder annoncering af parringer. 
Forslaget er afledt af DKK's ændring af stambogføringsreglerne. 
 
Stk. 5 
Lene Wohlfart (LW): Da vi ikke ved hvad der kommer til at ske med vores 
racer overfor DKK, hvordan vil bestyrelsen håndtere ændringerne i DKK og 
avlsrestriktioner. 

KBN: Avlsrestriktionerne er stadig gældende til senest 1. januar 2013, der er 
løbende forhandlinger i løbet af 2013, idet vi også i SPK har racer med 
avlsrestriktioner. Bestyrelsen igangsætter en dialog med racerepræsentanter 
og frembringelse af dokumentation for avlsrestriktionerne i racen. Derefter 
skal der være en forhandling med DKK omkring de enkelte racer. 

VB: Hvis man har en opdrætter som kun er medlem af DKK og ikke af SPK, 
kan kravene fra SPK gøres gældende. 

WO: Nej, det kan de ikke. 

LW: Hvis man stemmer for nu og i løbet af året alle sundhedsrestriktioner 
bliver frafaldet, kan man så avle på dem og sætte dem på hvalpelisten. 

WO: Ja, så kan man sætte dem på hvalpelisten 
 
Stk. 6 
LW: Jeg er rigtig ked af dette forslag og ønsker at man som tidligere kun har  
A og B hunde på listen.  

Susanne Langhoff (SL): I vores race har så lidt avlsmateriale at vi er nødt til 
at bruge C-hunde 

Asger Christiansen: Vi har lige vedtaget at DKK's regler har forrang for 
SPK's regler 

WO: Det har du ret i, men det er lovene der har forrang  - ikke som her 
retningslinjer/ anbefalinger. 

Birte Jensen (BJ): Jeg synes at vi skal have lov til at have hunde med C 
hofter på hvalpelisten ligesom andre racer uden restriktioner 

WO: Hvis ikke der er krav om HD-fotografering, kan man være på 
hvalpelisten. Hvis man har krav, kan man ikke være på hvalpelisten med C-
hofter.  

LW: Det er vedtaget for mange år siden, at vi i SPK vil have højere krav til 
vores hvalpeliste og derfor har vedtaget kun at have A/ B hofter - så kan 
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undre over at der kan stå C hofte hunde på hvalpelisten. 

WO: Det er en så væsentlig ændring, så det ikke kan behandles.  

Hans Røntved: Hvis der engang er bestemt at man kan bruge en C hund til 
avl, så bør den også kunne være på hvalpelisten, det bør følges ad. 

WO: Det behøver ikke følges ad. 

LHG: Det er stillet for at ensrette det for alle racer i klubben, at alle har 
samme tilgang til samme muligheder på hvalpelisten. 

LW: HD-delen bør bevares, eller ændres til, at det gælder for alle HD-
fotograferede hunde, måske udskydes, til det er faldet på plads hos DKK 
omkring sundhedskrav. 

FK: Hvis det udskydes, kan man risikere at dem, som ikke har krav om HD-
fotografering, vælger ikke at HD - fotografere, for at kunne være på 
hvalpelisten. 

WO: Bemærk st. 6, hvalpene skal være opdrættet i overensstemmelse med 
de etiske anbefalinger. 

BJ:  Reglen med hvalpelisten blev indført da Malamutterne var med i SPK. 

LW: Men omvendt har vi masser af racer med problemer med HD, vi har 
ingen beviser for at det bliver bedre, men duer heller ikke at vores avl bliver 
ringere. 

WO: Ud fra debatten, vurderer jeg at forslaget ikke kan omskrives, da det vil 
være for omfattende. 

Niels Christiansen: Jeg fik selv min hund HD fotograferet, fik at vide det var 
Super A, hvad er super A, så hvornår er en hofte for grelt, der er ikke noget 
videnskabeligt som fortæller hvornår det er for grelt. Skal den så aflives hvis 
det er mini-C. 

CJ: At en hund har C-hofter,  betyder ikke at den skal aflives. 

LC: Er det forstået sådan at alle skal HD fotografere for at kunne komme på 
hvalpelisten. 

LW: Nej 

Susanne Andersen (SA): Jeg vil give Lene ret i det hun siger, selvom en 
hund kan styrkes i sine muskler, bør der ikke avles på den. 

Jytte Nysom (JN): Vores hunde skal ikke HD fotograferes, så kan de ikke 
optages, er det, det det handler om. 

WO: Nej, det handler det ikke om. Det handler om hvalpelisten på 
hjemmesiden, bemærk stramningen i stk. 6 at hvalpene skal være opdrættet i 
overensstemmelse med de gældende etiske anbefalinger i DKK og SPK. 
 
Efter denne debat, blev forslagene splittet op i 2, til afstemning: 
 
Stk. 5: Imod: 8 , Blank: 2, For:  25  
 
Stk. 6:  Imod:  11 , Blank: 1, For:  23 
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- Forslag nr. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Forslag nr. 1 
 

 
 
 
 
 

Begge forslag er vedtaget og sendes ikke til ur-afstemning. 
 
 
Herefter er der 34 stemmeberettigede til stede 
 
Fremsat af bestyrelsen og racerepræsentanter og er almen karakter, 
omhandlende retningslinjer for racerepræsentanter. 
 
Rettigheder, stk. 2: Ingen kommentarer 
 
Pligter stk. 1: Ingen kommentarer 
 
Økonomi Stk. 1 
SL: Hvad er særlige tilfælde 

KBN: Når der står særlige tilfælde, så er det for at undgå at man altid kan 
forvente økonomisk støtte. Det er som udgangspunkt enkeltstående tilfælde 
og der foretages en konkrete vurdering af hver enkelt situation. Der er ikke 
tænkt på nogen konkrete tilfælde. Men eksempelvis kan man forestille sig, 
at en ansøgning eventuelt kan være relevant, hvis der eksempelvis for 
allerførste gang skal afholde et arrangement. 

WO:  Der mangler et "s" efter anmode = ændres til anmodes. 
 
Stk. 2 og 3: 
Kirsten Frantzen (KF): Der er tale om en forespørgsel, ikke en ansøgning? 

KBN: Ja, det er racens beholdning og "tilhører" stadig racen 

SL: Hvorfor skal de indbetales? 

KBN: Det er af flere årsager, dels er det en del af klubbens midler og dels 
skal beløbet ind på klubbens konto for at sikre at beløbet til stadighed står til 
rådighed for racen – herved er det nemmere ved skift af racerepræsentant. 

LW: Det er vel på forespørgsel på racerepræsentanten. 

LHG: Det hele er angående retningslinjer for racerepræsentant. 
 
Det hele sættes til afstemning under eet. 
Imod: 0, Blank: 0, For: 34 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 
 
Fremsat af Connie Jensen, Laila Bendixen og Karen Juel, er af racespecifik 
karakter. 
 
Karen Juel (KJ) Vi ønsker at lukke for at ikke racetypiske japansk spids kan 
bruges til avl, også for at undgå sygdomme i racen. Der findes tilfælde af i 
hvert fald 3 sygdomme, Demokose, Pemptigus Foliaceus, Won Wildebrand 
type 2. 
 
LW: Vil det ikke kunne ophæves 
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KJ : Nej, ikke i forhold til det her. 

FK: Et sådan forslag skal ikke kun til urafstemning, men skal også 
behandles og godkendes i DKK. 

Iben Braun (IB): Kan man ikke genetisk bestemme det. 

KJ: Hudsygdommene kan kun konstateres ved udbrud og skrab. 

IB: Kan man ikke DNA bestemme det? 

VB: Pommeranerne har fået overført fra DRU og andre klubber og der har 
været stor diskussion omkring det, har DKK ændret adfærd på det, og kan 
man bare melde sig ud af SPK og så undgå dette. 

JN: Er der ikke i racen nogle med sygdommen 

KJ: Nej, ikke bekendt. 

SA: Kan DKK give disposition. 

WO: Nej, men der er enkelte racer, der har dette forbud.  

SA: Når og hvis det kommer ud i urafstemning, bør der følge en begrundelse 
med og ikke sendes ud sådan. 

KJ: KSS har det på alle racer, og der kan ikke gives disposition, Bernhard 
Sennen har det også. 

GC: Argumentation sendes med ud, det er prøvet før, men bør der så sendes 
både for og imod ud. 

WO: Der må foreligge en begrundelse og argumentation før forslaget er 
stillet, men det må tages med stilleren af forslaget og racerepræsentanten. 

 
Der sættes til afstemning af forslaget sendes til UR-afstemning blandt racens 
medlemmer 
 
For: 34, blank 0, Imod 0 
 
Det blev vedtaget at forslaget sendes til UR-afstemning. 
 
 

7. Bekendtgørelse af diverse 
valg. 

- Bestyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Suppleanter 
 
 

 
 
På valg er Freddie Klindrup, Linda Arleth og Georg Carlsen 
 
Freddie Klindrup genopstiller ikke  
 
Georg og Linda genopstiller begge og er valgt 
Pernille Strikert er opstillet og valgt.  
 
 
 
Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år. 
 
Følgende kandidater opstillede: Hans Røntved, Karen Juel og Ole Nielsen 
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- Sporudvalg 
 

 
Der blev afgivet følgende stemmer: 

• Hans Røntved fik 30 stemmer 
• Ole Nielsen fik 20 stemmer 
• Karen Juel fik 16 stemmer 

 
Hermed er følgende valgt som suppleanter: 

1. suppleant Hans Røntved 
2. suppleant Ole Nielsen 

 
 
 
Katja Jerichau og Torben Sørensen er begge opstillet og valgt 
 

8. Valg af 2 revisorer og 
suppleant 

Lene Wohlfart og Birte Jensen genopstiller begge og er genvalgt 
 
Lis Christensen er genvalgt som suppleant 
 

 
9. Eventuelt 
 

 
 

 
 
Lene Wohlfart:  
Hvordan bliver proceduren i forhold til avlsrestriktioner? 
 
KBN: Det har været drøftet overordnet i bestyrelsen. Umiddelbart bliver 
forløbet således, at der skabes en dialog imellem racerepræsentanten og 
bestyrelsen. Efter konstitueringen af den nye bestyrelse vil processen blive 
planlagt. Arbejdet omkring dokumentation af avlsrestriktioner mv. forløber 
hen over sommeren og efteråret, hvor vi vil anmode DKK om møde for at 
drøfte de enkelte racer. Det forventes at racerepræsentanten for de 
specifikke racer deltager i denne forhandling.  

KF: Man kunne bede racerepræsentanten kontakte medlemmerne af de 
enkelte racer for at høre, hvad klubbens medlemmer kunne have af tanker og 
ideer. 

KBN: Det er jeg enig i - det er også tanken. 

FK: Det er en opfordring til racerepræsentanten om, at have en statistik / 
dokumentation for de avlsrestriktioner for racen som ønskes opretholdt med 
på mødet. 

KJ: Er det overhovedet realistisk at få nye/flere restriktioner på en race? 

KBN: Hvis ikke det er velbegrundet og dokumenteret vil det være svært. 
 
SL: Vil det være en idé at inddrage materiale fra en undersøgelse 
(forskningsprojekt) foretaget i samarbejdet med Norge / Sverige? 

KBN: Ja 

LW: Man kan vel ikke i bestyrelsen eller sammen med racerepræsentanten 
sidde og aftale nye / flere restriktioner uden det har været på Generalforsam-
lingen? 

KBN: Det er helt korrekt. Men der er enkelte racer, hvor vi kun har et - to 
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medlemmer af en race (eller meget få medlemmer) - der vil det være nemt at 
foretage en afstemning. 
 
Kim Bay Nielsen: 
 
I anledning af at Freddie Klindrup udtræder af bestyrelsen, så vil vi gerne 
sige et stort TAK for det store arbejde han gennem årene har lagt i SPK. 
Freddie blev medlem af SPK i midten af 70'erne og i 80’erne blev han første 
gang involveret i bestyrelsesarbejdet (en enkelt valgperiode). Derefter blev 
FK valgt ind i bestyrelsen i 1992 og blev siddende indtil 2002. I denne 
periode var FK bl.a. med til at arrangere klubbens 25 års jubilæum. I 2008 
indtrådte FK endnu engang i bestyrelsen, året hvor klubbens 40 års 
jubilæum blev afholdt, og har herefter arbejdet i bestyrelsen indtil han nu 
udtræder.  
I alt har Freddie siddet 16 år i Spidshundeklubbens bestyrelse og mange af 
årene som formand. 
Endvidere har FK i mange år fungeret som bestyrelsens kontaktperson til 
udstillingsudvalget, hvor han tillige har sørget for invitation af dommere til 
udstillingerne og serviceret dem i forbindelse med udstillingerne. 
På basis af det mangeårige arbejde Freddie har ydet i SPK, udnævnes han 
som æresmedlem. 
 
 
Tak til alle de frivillige som giver en hånd med, for at få aktiviteterne til at 
køre: 
 
Udstillingsudvalg, Sporudvalg og Hyrdehundeudvalg, Racerepræsentanter 
og initiativtagere til aktiviteter i klubregi. 
 
 
WO afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 
 
KBN takker WO for indsatsen. 
 

 
 
Referent:     Dirigent: 
 
 
 
            
Lisbeth Holm Gundesen   Wilfred Olsen 


