
 GF i DSBK 

Lørdag d. 25 marts 2017 kl. 11.00 

i Kulturhuset – Skolegade 1, 4220 Korsør 

 

 

Jesper Thode starter med at byde velkommen – og giver lidt praktiske meddelelser. 

Der er kaffe og friskbagt kringle og så er der en bid brød undervejs.  

1. Valg af dirigent 

Jørgen Hindse valgt ved akklamation. 

Generalforsamlingen er lovlig indkald og dermed beslutningsdygtig. 

Der er 20 til stede værende. Ved lovændringerne skal der være 2/3 der stemmer for og dvs. mindst 14 

2. Valg af referent – Ane Christiansen 

3. Stemmetællere: 

Susanne Petersen & Grethe Rasmussen 

4. Bestyrelsens beretning 

Jesper Thode læser beretningen op – ingen kommentarer 

5. Hvalpelisten – Beretning af Jesper Thode, som især må sige, at det er dejligt med så mange hvalpe 

igen.  

6. Redaktionen – ikke til stede, men beretningen tages til efterretning. 

7. Avls og sundhedsudvalget. Bent Christiansen tilføjer – det er dejligt, at der er brugt forskellige 

hanhunde til alle kuld, så det er dejligt. 

Bente Hjørringgaard mener det er på tide, at opdrætterne tager sig selv i nakken. To dispensationer pr 

år, fordi forældredyrere ikke er avlsgodkendt – er ikke OK 

Ane Christiansen spørger ind til om det er mulighed at give økonomiske sanktioner – det er det ikke. 

8. Forlæggelse af revideret regnskab.   

Flot regnskab, en tidligere fejl er ændret. Regnskabet er godkendt og bestyrelsen ansvarsfrihed 

9. Budget. Kontingentet forbliver uændret. Det er udstillingerne der giver overskud.  

a. WUSB – Ane Christiansen fortæller lidt om, hvad der sker i WUSB. Bla. at der er nedsat et 

udvalg, som skal undersøge de forskellige landes avls restriktioner og anbefalinger. Der er 

problemer med at få referater fra sidste WUSB godkendt, derfor er de endnu ikke 

offentliggjort. Det referat vi har i vores blad er et helt personligt. AC håber dog snart at 

referaterne kan blive godkendt af præsidenten, så de kan komme ud.   

Bente Hjørringgaard vil gerne have referat af WUSB møder. Eller bare et lille resume af vores 

bestyrelsesmøder – disse kan dog ikke komme før referaterne er godkendt 

10. Indkomne forslag.  

Forslag fra Flemming Nielsen – som ikke er til stede. 

a. Forslaget er ufuldstændigt, da det ikke er beskrevet tilstrækkeligt. 

Forslaget er forkastet 



b. Forslag to forkastet 

c. Forslag forkastet 

d. Forslag forkastet 

e. Forslag forkastet 

f. Forslag forkastet 

g. Forslag bortfalder  

Herefter laver vi en generalforsamlingsudtalelse - til bestyrelsen, om at lade 

indmeldelsesgebyret bortfalder. 

11. Der er ingen 

12. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 

Alle tre modtager genvalg. 

De er hermed valgt ved akklamation. 

13. Valg af suppleanter 

Grethe Rasmussen 

Susanne Petersen 

Erik Urebjerg. 

Er valgt i nævnte rækkefølge 

14. Valg af revisorer.  

Bente Hjørringgaard.  

Ane Christiansen 

Erik Urebjerg - suppleant 

15. Fremtidig virksomhed 

Som nævnt i beretningen, så vil vi godt prøve at gøre noget for ikke udstillende medlemmer. 

Bent Christiansen har også skrevet noget om det i sin leder, En anden måde at lave noget på. Der er 

allerede arrangeret flere gåture med hundene. God ide. Gerne i forskellige landsdele. 

En anden ting, er hestens dag og hundens dag – Hestens dag i Roskilde og hundens dag over hele 

landet. Og så vores kære A & S udvalg, hvor der forhåbentlig kommer til at ske noget nu. Der skal 

forhåbentligt hentes flere oplysninger i udlandet fremover.  

Grethe Rasmussen – der bliver kun en udstilling i Jejsing – men den anden dag bliver der en fællesdag 

for folk med hunde. Og dermed håber vi at kunne samle en del mennesker til lørdag, således at alle kan 

se vores hunde og vores sammenhold og dermed få interesse i klubben..  

16. Eventuelt. 

Bente Hjørringgaard. Hjemmesiden. Bente vil gerne have at opdrætteres links til at være gratis. Og da 

selve hjemmesiden kun kommer til at koste 750,- årligt, så skal medlemmer have gratis links. Godtaget.  

Bent Christiansen – der søges ny redaktør til bladet – husk lige det.  

 

Jesper Thode – tak for et godt møde og tak til JH – dejligt effektivt.     


