Referat fra ordinær generalforsamling i
Eurasier Klub Danmark
Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.

valg af dirigent.

2.

valg af referent.

3.

valg af 2 stemmetællere.

4.

godkendelse af formandens beretning.

5.

forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed(decharge).

6.

budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent og evt.
indmeldelsesgebyr.

7.

behandling af indkomne forslag.

8.

offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter. Følgende er på valg:
Formand, Ole Søndergaard, modtager genvalg.
Næstformand, Birthe Pedersen, modtager ikke genvalg, men konsulent
for Birthe, Helene Harild opstiller.
Kasserer, Legarth Brenbak, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem, Lisbeth Jensen, modtager ikke genvalg og
konsulent for Lisbeth, Anders Fylgraf, opstiller ikke.
1.suppleant, Gitte Børgesen, opstiller ikke.

9.

valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10.

eventuel

Referat:
Efter en lækker sandwich bød Ole Søndergaard velkommen til Generalforsamlingen
2011 i Struer til 20 deltagere og Freddie Klindrup.

Ad 1:
Freddie Klindrup, formand for DKKs lovudvalg og formand for spidshundeklubben,
vælges som dirigent.

Dato for generalforsamling, indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af
stemmeseddel, regnskab og formandens beretning er alt iht. love.
Generalforsamlingen er derfor gyldigt indkaldt og beslutningsdygtig.
Der er 16 stemmeberettigede medlemmer tilstede samt 5 fuldmagter.

Ad 2:
Helene Harild vælges som referent

Ad 3:
Irma Søndergaard og Mette Jensen vælges som stemmeoptællere

Ad 4:
Formandens beretning var udsendt forud og blev gennemgået pr. afsnit.
Legarth Brenbak; årets overskud var på 730 kr. og ikke som det står i beretningen
785 kr.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 5:
Revideret regnskab var udsendt på forhånd med revisorpåtegnelser.
Pia Henriksen; Det fremlagte budget for 2010 som sammenholdes med regnskabet
for 2010 er ikke identisk med det budget, som blev præsenteret på
generalforsamlingen 2009.
Regnskabet for 2010 er enstemmigt godkendt og meddelelse af ansvarsfrihed.
Christina Friis; Det er uheldigt at vores revisorsuppleant sidder som suppleant i
bestyrelsen og som aktiv i flere udvalg. Fremover skal vi sikre, at der ikke er
overlap mellem revisorposter og øvrige poster i klubben.
Ad 6:
Budget for 2012 blev runddelt på generalforsamlingen.
For at nå et bedre resultat end i 2010 skal vi have indtægterne op og holde
udgifterne nede. Kasseren understreger at et budgetteret beløb ikke er et bevilget
beløb. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre i budgettet.
Kontingent på kr. 320,- er uændret siden klubbens start. Enstemmigt vedtaget at
bibeholde det nuværende kontingent.

Ad 7:
Forslag om avlsanbefalinger var udsendt forud.
Christina Friis fremlagde forslag på vegne af Rikke, som er koordinator for avls- og
sundhedsudvalget, og som ikke kunne være tilstede.
Anbefalingerne indeholder en bredere formuleringsændringer af mulighederne for
at søge dispensation fra avlsanbefalingerne.
Ændringen er enstemmigt vedtaget.

Forslag vedr. vedtægtsændringer fra DKK var udsendt på forhånd.
Desværre er det et forkert dokument, der er udsendt.
Vedtægtsændringerne kan derfor ikke behandles i år, men skal tages op ved
generalforsamlingen 2012, da alle medlemmer skal have mulighed for at læse
teksten igennem forud for vedtagelsen.

Ad 8:
Der er afleveret og tilsendt 59 stemmesedler med op til 4 krydser pr. seddel.
Stemmerne falder som følger:
Asger Jacobsen: 49 stemmer – sidder for to år
Ole Søndergaard: 49 stemmer – sidder for to år
Christina Friis: 44 stemmer – sidder for et år
Helene Harild: 44 stemmer – sidder for to år
1. suppleant = Legarth Brenbak: 16 stemmer
2. suppleant= Anne Marie (Lu) Brenbak: 14 stemmer

Ad 9:
Ingelise Ankerstjerne Boje og Jan Rasmussen er valgt som revisorer.
Marianne Ludvig er valgt som revisorsuppleant

Ad 10:
Christina Friis: Hvordan højner vi medlemstallet i klubben? Lad os lave en
brainstorm:


Send mail ud til alle medlemmer med opfordring til at indbetale kontingent.



Send også en mail ud med reminder om betaling af kennelannoncer.



Nyhedsmail til medlemmer



Mod betaling kan man muligvis få DKK til at udsende et brev til ejere af alle
eurasiere. Ole Søndergaard undersøger.



Lav medlemsarrangement i forbindelse med Hundens dag i Tivoli i
København og Århus



Avls- og sundhedsudvalget skal hjælpe medlemmer af EKD. Ikkemedlemmer opfordres til at melde sig ind for at få hjælp. Om udvalget kan
have en opdateret liste over medlemmer undersøges.



Give gavekort på udstillingsgebyr til hvalpekøbere for at få dem til at prøve
udstilling



Send mail til alle kenneler med opfordring til at melde hvalpekøbere ind i
klubben



Mix-match er ”for-sjov-konkurrence” med blandede grupper af hunde.
Afholdes i andre specialklubber (Marianne Ludvig har kontakter).



Det er muligt at få lagt en folder om specialklubben med ud, når hunde blive
stambogsført via DKK.



Lav mentorordning i forhold til nye ejere, nye udstillere, nye mix-matchdeltagere.



Forslag om at lave skovture i flere dele af landet – også for at skabe kontakt
mellem eurasierejere i et område, så man evt. kan udvide med legeaftaler
og flere medlemmer.



Find ildsjæle spredt rundt i landet, som kan vejlede øvrige medlemmer om
mulighederne i netop deres område.



Sæt merchandise-udbud på websitet, så kennelerne evt. kan give en Tshirt/kalender med ud til nye hvalpekøbere.



Sæt merchandise-udbud i bladet, så medlemmer kan se udbuddet.

Ole Søndergaard opfordrer til at vi alle gør en indsats for at finde en blad-redaktør.
Pia Henriksen kan evt. træde til i efteråret som blad-redaktør.
Alternativt må vi købe en bladredaktør udenfor klubben alt efter mulighederne i
budgettet.
Basis for at vi fremover også har et blad er, at vi alle bidrager med indlæg. Hermed
en opfordring til alle læsere om at sende tekst til redaktøren.

Generalforsamlingen er afsluttet kl. 13.38 i god ro og orden.
Ole Søndergaard sagde tak til dirigenten og til deltagerne og takkede Legarth Brenbak
og Lu Brenbak. En speciel tak til Legarth for hans uovertrufne indsats i klubben!
Ole sluttede med en opfordring til at tage interne stridigheder direkte med hinanden
og at holde en sober tone i klubbens forum. Alternativt lukkes forummet på websitet.

Dirigent

Referent

Freddie Klindrup

Helene Harild

