
Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i Dansk Sankt Bernard klub 
Lørdag d. 06. oktober 2007 kl. 11,00 i Medborgerhuset i Korsør. 

 
Tilstede 38 personer 

Stemmeberettiget 32 personer. 
 

Dagsorden: 
1. valg af dirigent 

2. valg af referent 

3. valg af stemmetæller 
4. valg af bestyrelse, grundet det er ekstra ordinær generalforsamling skal 

der vælges helt ny bestyrelse, i alt 5 personer. 
5. valg af suppleanter – 3 personer. 

 
Kaj Klysner byder velkommen og foreslår Arno Mark som dirigent.  

 
Ad 1: 

Arno Mark bliver valgt til dirigent. 
Dirigenten fortæller om sig selv at han kommer fra Newfoundlænder klubben 

og ikke har nogen forbindelse til Sankt Bernhard klubben.  
Han konstaterer generalforsamlingen lovlig. 

Han påpeger at der ved denne ekstraordinære generalforsamling kun er 
punktet valg af bestyrelse, som er det eneste punkt på dagsorden, der kan 

diskuteres. For at gennemføre det, er det dog nødvendigt først at vælge en 

referent og gerne 3 stemmetællere, selv om vedtægterne kun foreskriver 
mindst 2.  

Samtidig oplyser han at nu hvor Sankt Bernhard klubben skal have en helt ny 
bestyrelse på alle poster har alle tilstedeværende chancen for at foreslå 

kommende medlemmer til bestyrelsen og opfordrer deltagerne i 
generalforsamlingen til  at kikke fremad – frem for bagud. Jf. klubbens 

valgregler skal der ske separat valg til bestyrelsen og dernæst af suppleanter. 
 

Der har været spørgsmål inden start af generalforsamlingen om de ved 
indgangen udleverede stemmesedlerne der er nummererede er lovlige. 

 
Dette kan dirigenten bekræfte – da numrene ikke har betydning. Hvem der har 

fået hvilke numre er ukendt og derfor kan nummereringen ikke bruges til at 
identificere, hvem der har stemt hvad. 

 

Ad 2: 
Lise Christensen bliver valgt til referent. 

 
Ad 3: 

Anders Olsen, Helge Christensen og Flemming Trane bliver valgt til 
stemmetællere. 

 



Ad 4: 
Forslået til bestyrelsen bliver følgende: 

Bettina Johansen, Lise Christensen, Kaj Klysner, Susanne Petersen, Jesper 
Thode og Knud Olsen. 

 
Susanne Petersen havde p.g.a. hvalpe ikke mulighed for at deltage i 

generalforsamlingen, men havde skriftligt tilkendegivet, at hun var villig til at 
lade sig opstille og vælge til bestyrelsen (Jf. vedtægterne §8, stk. 3). De øvrige 

kandidater bekræftede ligeledes, at de var villige til at opstille og lade sig 

vælge til bestyrelsen.  
 

De foreslåede kandidater bliver opfordret til - af dirigenten - på foranledning af 
spørgsmål fra Lise-Lotte Hofverberg, at præsentere sig selv og kort beskrive 

hvad de konkret vil arbejde for i klubben: 
 

Bettina Johansen - Brænder for udstilling men ønsker også en Sankt Bernhard 
klub hvor folk kan  

                               snakke sammen og være sammen om andre aktiviteter 
end udstilling. 

Lise Christensen  - Fokus område er Sankt Bernhard hundens trivsel – at 
formidle Sankt Bernhard 

                               hundens behov via aktiviteter og information. 
Kaj Klysner         - arbejde for en positiv dialog mellem medlemmerne til gavn 

for vores dejlige  

                               Sankt Bernhard hunde. 
Jesper Thode       - At de nye medlemmer inddrages i aktiviteter og at det 

sikres at egne ambitioner  
                               tilsidesættes i bestyrelsesarbejdet. 

Knud Olsen         - Sankt Bernhard hundens sundhed er meget vigtig. Samtidig 
vil Knud også godt     

                              arbejde med økonomien hvis han kommer i bestyrelsen. 
 

Lise-Lotte spørger herefter Jesper Thode, om hun kan forvente at han bliver i 
bestyrelsen hvis han bliver valgt ind. Lise-Lotte vil rigtig gerne stemme på 

Jesper, med baggrund i at hun er enig i hans synspunkter, men samtidig vil 
hun også gerne sikre sig, at hendes stemme ikke går tabt.  

Jesper Thode svarer, at han bliver siddende, hvis han bliver valgt ind i 
bestyrelsen. 

 

Der var ikke flere spørgsmål til kandidaterne og forsamlingen gik derefter over 
til afstemning, som iflg. klubbens vedtægter afvikles skriftligt. Dirigenten 

spurgte forsamlingen, om alle der ønskede at stemme havde afgivet stemme, 
hvorefter dirigenten suspenderede generalforsamlingen indtil afstemningen er 

optalt. Da generalforsamlingen blev kaldt sammen efter afstemningen, blev 
der på et bord fundet yderligere en stemmeseddel, som heldigvis kunne 

medtælles i afstemningsresultatet, inden dette blev offentliggjort. 



 
Der blev afgivet 32 stemmer. Stemmerne fordeler sig således: 

Bettina Johansen: 31 stemmer (valgt), Lise Christensen 31 stemmer (valgt), 
Kaj Klysner: 30 stemmer (valgt), Susanne Petersen: 20 stemmer (valgt), 

Jesper Thode: 27 stemmer (valgt), Knud Olsen: 14 stemmer (ikke valgt). 
 

Ad 5: 
Valg af 3 suppleanter: 

Forslag: 

Knud Olsen, Tina Christiansen, Birgit Åman og Anders Olsen. 
Da Anders er valgt til stemmetæller skal der vælges en anden stemmetæller. 

Allan Hellum vælges i stedet. 
 

Afstemningen sker skriftligt. Dirigenten spørger igen forsamlingen, om alle der 
ønsker at stemme har afgivet stemme og suspenderer derefter 

generalforsamlingen indtil afstemningen er optalt. 
 

 
Stemmerne til suppleanter fordeler sig således: 

Knud Olsen: 13 stemmer (ikke valgt), Birgit Åman: 27 stemmer (valgt - 1. 
suppleant), Tina Christiansen: 23 stemmer (valgt - 2. suppleant), Anders 

Olsen 17 stemmer (valgt - 3. suppleant). 
 

Knud Olsen spørger på hvem af de valgte bestyrelsesmedlemmer der er på 

valg til foråret. 
Dirigenten oplyser, at det normalt vil være sådan, at de der har fået flest 

stemmer sidder længst. Dette er der enighed om i forsamlingen. 
Herefter bliver det sådan at Lise, Bettina og Kaj er valgt for 2 år. Jesper og 

Susanne er valgt for 1 år og vil derfor være på valg ved næste års 
generalforsamling. 

 
Herefter afslutter dirigenten generalforsamlingen. 

 
Kaj Klysner takker for valget og håber at han og den nye bestyrelse kan leve 

op til tilliden og sikre ro i Sankt Bernhard klubben fremover, til glæde for vores 
dejlige hunde og hinanden. 

 
 

 

 
 

_______________________________  ___________________________ 
Arno Mark, dirigent                              Lise Christensen, referent 

 
 

 



 
 


