Eurasier Klub Danmark
Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub

Referat af:

Generalforsamling i
Eurasier Klub Danmark
Tid:
31. maj 2014, kl. 17.00
Sted:
Kennel Tværskov, Tværskovvej 44, 5462 Morud
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmetællere
Godkendelse af formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling – herunder evt. fastsættelse af kontingent og muligt indmeldelsesgebyr
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter – Flg. er på valg:
a) Næstformand Arne Rask Kappel (modtager ikke genvalg)
b) Bestyrelsesmedlem Ulla Røjgaard (modtager ikke genvalg)
9. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
10. Eventuelt
-0Velkomst: Klubbens formand Legarth Brenbak bød de fremmødte medlemmer velkommen, hvorefter generalforsamlingen blev påbegyndt med den dagsorden vedtægterne
foreskriver.
-0Pkt. 1: Legarth Brenbak foreslog på bestyrelsens vegne K.K. Jensen som dirigent. Denne blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
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K.K. Jensen (dirigenten) konstaterede derefter, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og rettidigt. Dog bemærkede han, at der havde været visse problemer med
udsendelsen af den skriftlige indkaldelse, men ikke større end at generalforsamlingen efter hans vurdering, var indkaldt rettidigt. Han opfordrede dog klubben til at gøre det
bedre fremover.
Dirigenten opgjorde derefter det fremmødte antal medlemmer og konstaterede, at der
var 13 stemmeberettigede og fire fuldmagter = i alt 17 stemmeberettigede medlemmer.
-0Pkt. 2: Gerdt Hylbæk Nielsen blev enstemmigt og uden modkandidater valgt til at tage
referat.
-0Pkt.3: Irma Søndergaard og Torsten Toksvad blev enstemmigt og uden modkandidater
valgt som stemmetællere.
-0PKt. 4: Dirigenten gennemgik formandens beretning. Der kom kommentarer til følgende
emner:


Avls- og Sundhedsudvalget: Ole Søndergaard spurgte til nedlæggelsen af udvalget
og til, hvad, der skulle erstatte det? Legarth Brenbak svarede, at udvalget var
nedlagt, da de ansvarlige personer havde meldt sig ud af klubben. Målet havde i
stedet været, at oprette et område på hjemmesiden, som hed ”Opdræt”, og hvor
der kunne oplyses og rådgives om emnet. Desværre var der endnu ikke sket så
meget. I stedet var der brugt mange kræfter på at drøfte klubbens tilknytning til
IFEZ. Der havde i den forbindelse været en konstruktiv dialog, og klubben havde
netop modtaget en version af databasen, der kunne tastes data ind i. Det forudsætter dog, at der kan findes nogle medlemmer, som har interessen, energien og
tiden til at løse opgaven.



Klubbladet: Ole Søndergaard kommenterede, at klubben havde udsendt det seneste nummer af Eurasier-Bladet pr. mail. Han mente ikke det var hensigtsmæssigt.
Legarth Brenbak fortalte, at årsagen skulle findes i, at klubben manglede en bladredaktør. Ind til der findes en sådan, har bestyrelsen besluttet sig for at udgive
tre elektroniske blade om året og et på tryk. Flere medlemmer opfordrede derefter bestyrelsen til at genoverveje sin beslutning. Dirigenten konstaterede på den
baggrund, at der var stemning for, at bladet fortsat udgives på tryk. Han foreslog
klubben, at gøre en aktiv indsats for at finde en person, der vil løse opgaven.



Ny hjemmeside: Ole Søndergaard roste den nye hjemmeside, som han fandt meget mere tillokkende og brugbar, end den tidligere. Han fandt dog udgiften til den
(cirka 20.000 kr.) meget stor. Legarth Brenbak påpegede, at det havde været det
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muliges kunst, og at bestyrelsen derfor havde valgt at betale sig fra at få opgaven
løst.


Rekruttering: Ole Søndergaard efterlyste tiltag, der kunne skaffe nye medlemmer.
Asger Jakobsen orienterede om, at der er indført en ordning, hvor der gives et
halvt års gratis kontingent til nye hvalpekøbere. Der er foreløbigt indmeldt hvalpekøbere fra 4-5 kuld. Irma Søndergaard spurgte, om det har haft en effekt?
Asger mente, at det var tilfældet, men at det nok var for tidligt at give et entydigt
svar på, hvor stor effekten har været.
Gitte Børgesen spurgte i den forbindelse om reglerne for passive medlemmer.
Asger orienterede om, at et passivt medlemskab giver samme rettigheder som et
almindeligt medlemskab – bortset fra stemmeret på generalforsamlingen.
Dirigenten bemærkede, at alle medlemmer har stemmeret efter seks måneders
medlemskab, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt, at man opererer med begrebet ”passive medlemmer”, som der ikke er dækning for i vedtægterne.
Bestyrelsen blev opfordret til at formulere teksten om tilbuddet til nye hvalpekøbere om.

Dirigenten konstaterede, at der mangler medlemmer i klubbens udvalg – blandt andet til
blad samt til avl og opdræt. Han håbede på klubbens vegne, at nogle ville melde sig og
gøre en indsats i udvalgene. Formandens beretning blev derefter sat til afstemning og
enstemmigt vedtaget.
-0Pkt. 5: Kasserer Asger Jakobsen kommenterede det fremlagte regnskab og bemærkede,
at der manglede indtægter – bl.a. pga. manglende kontingentindtægter. Der er solgt
mere merchandise, men også afholdt udgifter dertil. Der er også brugt flere penge på
aktiviteter, end budgetteret. Legarth Brenbak tilføjede i den forbindelse, at der blandt
andet var givet tilskud til træffet på Bornholm, familiedagen på Fyn samt til bankospillet
ved årets Træf og Show på Hindsgavl Camping. Udstillingsudgifterne havde også været
større end budgetteret – blandt andet fordi eneste mulighed for en dommer til årets
Træf og Show havde været en tysker, der fik betalt nogle ekstra overnatninger og dækket udgifterne til transport.
Irma Søndergaard bemærkede, at hun fandt det i orden at lægge et højt budget, men
ikke at afvige så meget, som det har været tilfældet. Dirigenten opfordrede på den baggrund bestyrelsen til i endnu højere grad at bruge budgettet som et arbejdsredskab,
hvor der året i gennem følges nøje op på klubbens indtægter og udgifter. Regnskabet
blev derefter enstemmigt vedtaget, og der blev meddelt ansvarsfrihed for bestyrelsen
for det forelagte regnskab.
-0Pkt. 6: Dirigenten indledte punktet med at opfordre klubben til at gennemføre en redaktionel tilpasning af vedtægterne, sådan at begrebet ”indmeldelsesgebyr” slettes. Et
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set deres vedtægter. Bestyrelsen tilkendegav, at de ville tage opfordringen til efterretning og gennemføre rettelsen ved først givne lejlighed.
På spørgsmålet om, hvor vidt bestyrelsen mente budgettet var realistisk, svarede Asger
Jakobsen, at det med de nævnte kommentarer til regnskabet in mente, nok ville være
en god idé, at løbe tallene igennem igen. En post, som der måske skulle kigges på, ville
eksempelvis være udgifterne til klubbladet. Skal det ikke udkomme elektronisk, men
fortsat trykkes på papir og udsendes som adresseret blad, skulle budgettet givet vis justeres. Dirigenten anbefalede i den forbindelse bestyrelsen at være mere realistisk med
budgetterne og til at have mere fokus på udgifterne.
Rena Sommer nævnte, at hun havde mødt ejere af eurasiere, der gerne ville deltage i
eksempelvis familiedagen, men at de havde opfattelsen af, at det kun var for medlemmer. Hun mente, at det skulle være muligt for ikke-medlemmer at deltage i klubbens
aktiviteter, men at det burde koste mere – evt. det dobbelte af, hvad medlemmer betaler. Bestyrelsen tilkendegav, at den ville arbejde videre med forslaget og sikre, at der
blev indført en fast model og prisstruktur for ikke-medlemmers deltagelse i klubbens arrangementer.
Ole Søndergaard påpegede, at det ville være ønskeligt, hvis medlemmerne fik nogle goder ud af deres kontingent. Men goderne skulle naturligvis fremgå af budgettet. I den
forbindelse spurgte han til, om der kunne budgetteres med et underskud. At det var muligt, blev bekræftet af både dirigenten og bestyrelsen.
Da der ikke var forslag til ændringer af de nuværende satser for personligt medlemskab
(320 kroner pr. år), for familiemedlemskab (480 kroner pr. år) eller til de særlige priser,
der gælder for indmeldelse i årets sidste halvdel, konkluderede dirigenten, at kontingentet var vedtaget.
-0Pkt. 7: Der var ikke indkommet forslag til behandling.
-0Pkt. 8: Af det udsendte materiale fremgik det, at der skulle vælges to nye medlemmer
til bestyrelsen. Da kun to kandidater havde meldt sig (Lisbeth Slots og Mai-Britt Olkjær
Mathiesen), blev de begge valgt uden modkandidater og uden stemmeafgivelse. Der
blev efterfølgende gennemført skriftligt valg til posterne som suppleanter. Stemmerne
blev fordelt og afgivet på følgende vis:




Rena Sommer:
Erik Hedegaard:
Anna Marie Brenbak (Lu):

16 stemmer (valgt som 1. suppleant)
15 stemmer (valgt som 2. suppleant)
01 stemme
-0-
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Pkt. 9: Der manglede kandidater til posterne som revisor og revisorsuppleanter, idet de
nuværende ikke ønskede genvalg. Rena Sommer meddelte sit kandidatur. Det gjorde
Torsten Toksvad også. Begge blev enstemmigt valgt uden modkandidater. Irma Søndergaard blev uden modkandidater valgt som revisorsuppleant.
Dirigenten påpegede, at såfremt Rena Sommer på et tidspunkt måtte indtræde som
fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, kunne hun ikke samtidig være revisor, hvorfor suppleanten skulle indtræde i hendes sted.
Pkt. 10: Ole Søndergaard bemærkede, at der ikke var lagt referater på hjemmesiden,
og at det som medlem var svært at følge med, når det ikke skete. Legarth Brenbak fortalte, at referaterne netop var kommet på hjemmesiden, og at manglen skyldtes
overgangen til ny hjemmeside.
Ole Søndergaard mente også, at der på sidste generalforsamling havde været en drøftelse af reglerne for klubbens hvalpeliste, hvor det blev besluttet, at det skulle fremgå,
hvorvidt et kuld var opdrættet efter EKDs og DKKs anbefalinger. Kuld, der var opdrættet
efter EKDs og DKKs anbefalinger skulle stå øverst på listen. Han opfordrede til, at dette
blev effektueret.
Irma Søndergaard forslog, at der blev afholdt et kursus i farvegenetik i Jylland. Ulla Røjgaard forslog, at der blev holdt et kursus i hundeførstehjælp. Gitte Børgesen forslog et
kursus om ekstra øjenhår. Bestyrelsen tilkendegav, at den ville bringe alle forslag videre
til Aktivitetsudvalget.
-0Afrunding ved formanden: Legarth Brenbak takkede for fremmødet og tilkendegav, at
han håbede, der ville komme det nødvendige antal hænder i udvalgene, så bestyrelsen
kunne bruge sine kræfter på bestyrelsesarbejdet og ikke på detaljer rundt om i klubben.
Han takkede også de afgående medlemmer af bestyrelsen, Ulla Røjgaard og Arne Rask
Kappel for deres indsats i klubben. Slutteligt blev K.K. Jensen takket for sin fornemme
indsats som dirigent.
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