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Referat fra Generalforsamling 14.06.2020 Hotel Only sleep 

Referent: Pia Rødvig Kristiansen 

 

Dagsorden Referat 

 

1. Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslår Marianne Baden. Marianne Baden vælges, hun takker 

for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i 

henhold til klubbens love. 

 
2. Valg af referent 

 

 

 

Bestyrelsen foreslår Pia Rødvig Kristiansen. Pia Rødvig Kristiansen vælges. 
 

 

3. Valg af 
stemmetællere 

 

 
 Kiki Giesmann og Bjarne Hansen vælges. 
 
(23 stemmeberettigede fremmødt) 

 

4. Årsberetning til 

godkendelse 

 

 

Gennemgået af Marianne Baden og godkendt af forsamlingen, uden 

yderligere spørgsmål eller kommentarer. 

5. Revideret regnskab 

til godkendelse, og 

meddelelse af 

ansvarsfrihed 

(decharge) 

 

 
Spørgsmål fra medieudvalg Kiki Giesmann:  Annoncer er på 0 kr. mod 
4880 sidste år. Lene Wohlfart mener kennelannoncer er ført et andet 
sted. Men vil ændre det, så de fremover vil blive ført under annoncer. 
Regnskab gennemgået og godkendt, uden yderligere spørgsmål eller 
kommentarer. 

6. Forelæggelse af 

budget, 

fastlæggelse af 

kontingentstørrelse, 

eventuelle tillæg og 

sats for intern 

kørsel 

Bente Stege har spørgsmål til hvalpekøber indmeldelser. Mener det er 

problematisk. Thomas Giesmann tilbyder sin hjælp. Det foreslås, at der 

laves en manual. 

 

Anne Dorthe Klarlund spørger til, hvorfor der skal oplyses fødselsdato på 

personen der indmeldes. Svar fra Thomas Giesmann: Det er systemet der 

kræver det, da det også bruges i forskellige sport/idrætsklubber, hvor 
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fødselsdato kræves. 

 

Anne Dorthe Klarlund spørger til, hvor og hvad der er sat af til ny 

hjemmeside.  Lene svarer, at der er taget højde for, at der er plads i de 

125.000, der er sat af til bestyrelsesudgifter(50.000.) og fra Arv (75.000) 

 

Kiki Giesmann tager forbehold for, at en ny hjemmeside ikke komme fra 

dag til dag, da det er et kæmpe stort arbejde. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det vedtages uden 

bemærkninger. 

 

Spørgsmål fra Finn Jørsby: Betaler de udenlandske medlemmer selv alle 

gebyrer eller deles udgiften, som ved f.eks., Svensk Kennelklub. Thomas 

Giesmann svarer, at de gebyrer, der er i deres egen bank, betaler de selv. 

De 40 kr., de betaler ekstra, dækker delvis porto for udsendelse af blad. 

Sats for udenlandske medlemmer vedtages at bibeholdes uændret. 

 

Intern kørselssats. Det vedtages at den bibeholdes uændret. 

7. Behandling af 

forslag fra 

bestyrelse og/eller 

indkomne forslag 

fra klubbens 

medlemmer. 

 

Ingen indkomne forslag 

8. Bekendtgørelse af 

resultat valg. 

Valgt til bestyrelsen: 

Anne Mette Christensen 

Pia Rødvig Kristiansen 

Flemming Emanuelsen Nedza 

Valg af suppleanter:  

Opstillede: Susanne Bang. Jette Israelsen. 

Jette Israelsen vælges som 1. suppleant. Susanne Bang vælges som 2. 

suppleant. 

9. Valg af 2 revisorer 

og 1 

revisorsuppleant. 

Opstillede: Lene Olesen, Aksel Carlsen, Anne Dorthe Klarlund. 

Det sendes til afstemning. 

Valgt til revisor: Lene Olesen er valgt med 21 stemmer. 

Aksel og Anne Dorthe fik hver 12 stemmer, så der stemmes igen. 

Aksel fik 12 stemmer og Anne Dorthe fik 11 stemmer. 

Aksel Carlsen er valgt som revisor og Anne Dorthe Klarlund er 

revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. Lykke Sørensen: Spørgsmål til mail ”autosvar”. Ønske om at 

udstillingsudvalget får autosvar på, når man skriver til dem.  

Lisbeth Holm Gundesen svarer, at de fleste i udstillingsudvalget allerede 
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har det.  

Svar fra Allan Pedersen: Der findes gruppemail adr. man kan bruge. 

Autosvar er noget der kan tages op, om det skal være standard for alle.  

Yderligere kommentarer fra Lykke Sørensen: Der er for lange eller 

manglende svar i Facebook gruppen.  

Karsten Sørensen vedr. at der kan sendes til en gruppemail: Mener ikke, at 

det er optimalt at skrive til en gruppemail. At Lykke vil have svar med det 

samme når hun henvender sig. 

Svar fra Thomas Giesmann. Mange forventer svar, straks de har sendt et 

spørgsmål. Henviser til at man i akutte situationer kan henvende sig pr. tlf. 

se numre og tider på hjemmeside.  

Lykke Sørensen mener, der går for lang tid, inden der kommer svar på 

spørgsmål på Facebook. 

Bente Engholt: Ønsker også et der er autosvar, så man ved at ens mail er 

kommet frem.  

Svar fra Thomas: Hvad er folk tilfreds med at få af svar? Hvor lang tid må 

der gå? 

Lisbeth Holm Gundesen. Bekymret over at folk synes, der går for lang tid, 

inden man får svar. Kan vi sætte retningslinjer op? 

Allan Pedersen: Forstår ønsket om autosvar. Men der er folk der også 

bliver utilfredse med, at de får et autosvar der f.eks. siger, at der kan gå 

14 dage, inden man får svar.  

Lisbeth: Forstår det kan være svært, men at vi finder ud af hvad der er det 

optimale og hvad der kan forventes af svartid. 

Allan: Sender man noget der er akut, så vælg at ringe i stedet, også i 

stedet for at bruge sociale medier. 

Kiki Giesmann: Sidder på 3 forskellige poster og synes, det kan være svært 

at sætte f.eks. 14 dage på som svarfrist, da man f.eks. også har ferie m.m. 

Så hun vil være ked af faste retningslinjer om, at der skal være en bestemt 

tidsfrist. 

John Harder: Hvorfor er folk i tvivl om, om deres mail er kommet frem? 

Henviser til, at man får en mail retur, hvis ens mail ikke kunne leveres. 

Lene: Fortaler for autosvar, da man kan skrive en forkert mail adr., der 

findes hos en anden modtager.  

John Harder henviser til, at man kan bede om kvittering fra modtager, når 

man sender en mail.  

Bente Engholt: Fortaler for at bruge ”Kvittering fra modtager” da man så 

ved, den er læst. 

Flemming Nedza: Man kan tjekke sin egen sendte mail, om man har sendt 

til den rigtige mailadresse. 

Karsten Sørensen: Man kan svare nej til ”læst” og man skal selvfølgelig 

have lov til at holde ferie. Men at der er tvivl om folk har læst fremsendte 

mail. 

Allan Pedersen: Autosvar fortæller kun at en mail er modtaget. 

Kiki Giesmann: Har mails som ulæste, til hun faktisk læser/behandler dem. 

Og opfordre også til, at man ringer, frem for at bruge Facebook til sure 

indlæg. 
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Thomas Giesmann: Vi tager det med i bestyrelsen, om vi vil gøre det til et 

krav, at bestyrelse/udvalg skal bruge autosvar obligatorisk. 

Finn Jørnsby: Fint at vi fik præsenteret bestyrelsen, men undrer mig over, 

at man ikke kan vælges en formand direkte på generalforsamlingen. 

Svar fra Marianne Baden der forklarer, at det er i vores vedtægter, og at 

det kan være en fordel, at man ikke skal igennem det bøvl, det er.  

Finn: Forståelse for Marianne svar, men mener det er 

generalforsamlingen, der bør stemme om, hvem der skal være formand. 

Allan Pedersen: Der skal en vedtægtsændring til, hvis formanden skal 

kunne vælges af generalforsamlingen. Fortaler for, at det er bestyrelsen, 

der konstituerer sig, så formanden er en, der bakkes op af resten af 

bestyrelsen.  

Thomas Giesmann: Der skal lovændring til. Så et medlem skal stille det 

som et forslag. 

Georg Carlsen: Hvad siger DKK til det, hvis man vil lave en sådan ændring? 

Marianne Baden: Det skal forbi DKK, men de skal bare godkende det. 

Thomas Giesmann: DKK blander sig ikke i det. 

Lisbeth Holm: Det skal godkendes af DKK’s lovudvalg. 

Allan Pedersen: Der er mange der har fået ”Udstillings abstinenser”, der er 

kommet nye muligheder, med det nye ”Online udstilling”. Forskellige 

modeller er dukket op rundt omkring. Der er et koncept ”Dogshow online” 

der er ved at starte op i Danmark, med opbakning fra DKK. 

Spidshundeklubben er endnu ikke med i det. Men er blevet præsenteret 

for det. Man skal uploade 4 billeder og en video af ens hund, og det er så 

det, der bedømmes. Det er ikke en udstilling, det er et alternativ, hvor 

man kan få bedømt sin hund og få en kritik. Vi er som klub spurgt, om vi 

vil indgå i en test af konceptet. Der er delte meninger om, hvad man synes 

om konceptet. 

Kiki Giesmann: Hvordan sikrer man sig, at det er den rigtige hund. 

Hvordan sikrer man sig, at hanhunden er intakt. 

Allan: Der er ingen kontrol af testikler eller temperament. 

Kiki: Er det kun for DKK hunde  

Svar fra Allan: Ja, det er dette koncept. 

Anne Mette Christensen: Det er værd at prøve.  

Lykke Sørensen: Har prøvet et lignende koncept i England. Der har også 

været et i Sverige, hvor det dommerne skrev, ikke gav mening, men det 

var sjovt at deltage. 

Thomas: Det er til nu kun Allan og Thomas, der har fået en henvendelse, 

om vi er interesseret. Så det er ikke færdig diskuteret. Men det kan være 

et godt alternativ til de rigtige udstillinger. Måske det bliver sådan, at de 

forskellige ringtræningssteder, kan/vil tilbyde hjælp til at tage billeder og 

video. Det er en alternativ, der måske kunne bliver noget. 

Allan Pedersen: Det er ikke velgørenhed, det er en forretning. Der vil gå 

penge til dommer, DKK, SPK og arrangør. 

Lisbeth Holm: Vær obs. På, at det ikke er et officielt resultat man får. Det 

er kun ”for sjov”. 
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Karsten Sørensen: Synes det er det rigtige, at vi skal sige ja til det. 

Flemming Nedza: Man skylder at give det en chance, at det kan være en 

god overgang for nye også. 

Anette: For en introvert race, er det en god ide. Synes det kan være meget 

sjovt at prøve. 

Anne Dorthe Klarlund: Synes det er en god ide at prøve konceptet af. 

Kiki Giesmann: Synes det er fedt, at bestyrelsen er åben overfor ideen.  

Allan Pedersen: Enig i, at man skal tage imod nye tiltag. Vi skylder vores 

medlemmer, at lave nye tiltag. Det kan vække interesse for at komme og 

deltage på de ”rigtige” udstillinger. 

Thomas Giesmann: Viser et eksempel på video. 

Allan Pedersen: Det bliver en slags hundedatabase, hvor man f.eks. kan se 

interessante hanhunde man vil bruge til sin tæve. 

Lene: Vil aldrig vælge en avlspartner ud fra et billede. 

Lisbeth: I Japansk Spids kan man helt sikkert se fordele i det som ”dating 

side” for hunde. 

Anne Mette: Vi vil gå videre med det. 

 

Tommy Nielsen: På en dobbeltudstilling fik vores hund den ene dag at 

vide, at ørene var i orden, næste dag var de for store. Man betaler mange 

penge til udstilling og det kan ikke passe at dommerne ikke dømmer ens. 

Lisbeth: Der er retningslinjer og standarder, og dommerne kan læse dem 

forskelligt. Ex. moderate ører kommer jo an på øjet, der ser, og om 

hunden holder ørene ens begge dage. Vi synes selvfølgelig selv, vi altid 

står med den bedste hund. Fik vi kun ens kritikker, var der ikke noget sjovt 

ved det. 

Afrunding og afsked fra den afgående formand Allan Pedersen. Allan 

takker for 6 år i klubben. Han er glad for den udvikling klubben har 

gennemgået. Med mange nye aktive udvalg. Gode aktiviteter. God 

stemning. Kernen i klubben er de frivillige. Husk at støtte op om og 

anerkende de frivillige. Vi har en velkonsolideret klub, og arven fra Grethe 

Christensen giver klubben gode muligheder for at udvikle sig og lave nye 

ting og nye aktiviteter. Tak for godt samarbejde til bestyrelsen.  Vi har en 

stabil klub med ro på, der fungerer rigtig godt. God klubånd og godt 

samarbejde. 

 

 

 

_____________________________________ ______________________________________ 

            Referent: Pia Rødvig Kristiansen                  Dirigent: Marianne Baden 

 


