
Generalforsamling DSBK 2020. 13/06-2020 

 

1. Valg af dirigent 

Jens Mauritzen valgt som dirigent med akklamation. 

Generalforsamlingen lovligt indkaldt – forholdene taget i betragtning 

2. Valg af referent 

Ane Christiansen valgt 

3. Valg af stemmetællere. 

Jan Steffensen 

Lis Jensen 

Der bliver talt op i salen: 29 fremmødt- 26 stemmeberettiget 

4. Bestyrelsens beretning 

Er fremsendt til alle medlemmer. 

Ingen bemærkninger – godkendt 

5. Hvalpeliste beretning  

Læses op af Jesper – Godkendt 

6. Redaktion beretning 

Bente har delt rundt og læser op. – Godkendes 

7. Andre udvalg og WUSB 

Info omkring WUSB’s nye sundhedsarbejde og udstillinger.  

DogBase info – Let info omkring materiale og  anvendelse.  

8. Regnskab  

Bodil Olsen fremlægger. – godkendt ved akklamation og ansvarsfrihed 

9. Budgetbehandling.  

Hvalpekøberes medlemskab diskuteres – Bente Hjørringgaard mener vi får for lidt ud af at give dem det 

gratis medlemskab og vil gerne slette det. Betina Johansen vil fortsat gerne give dem starten i klubben. Ny 

hvalpekøber. Rico – de havde ikke være med nogen steder uden disse tilbud. BH man må gerne give gratis 

udstillinger, men måske en anden sammensætning at tilbud.  

Anders – der kan måske laves en anden konstellation i forbindelse med velkommen. 

Mere konkret til budget.  

Grethe fortæller om en kommende udgift. Der er indkøbt æresnåle, som nok vil belaste vores budget 

noget. Uændret kontingent – evt ændring af løbetid, således at det ikke følger kalenderåret. 

Budget må godtages med de usikkerheder der er i år - godkendt. 

10.  Lovforslag af Peter Lysholm Jensen.  

Dirigenten gør opmærksom på, at det i denne udformning ikke er et lovforslag. Lovforslaget falder som ikke 

muligt. Vi er underlagt DKK og både DSBK og DKK har den holdning, at dette er privat. De eksisterende love 

er således, at man ikke kan blande sig i sagen og at bestyrelsen ikke kan eller vil tage stilling til.  

Jesper mener at denne problemstilling skal falde her, og som dirigenten påtaler, så skal vi nok holde med at 



være en klub under DKK – hvis vi vil begynde at på at lave sådanne love. Afstemning om bestyrelsen skal 

arbejde videre med sagen. Lis Minna Jensen ønsker hemmelig afstemning. 

2 for, en blank og 23 nej 

Forslag om Klubcert: 

14 stemmer for uddeling i champ klasse 

9 stemmer for uddeling i bedst i køn. 

Fremover SKAL klubcert uddeles i Champ klasse 

 

Point til top 10 listen 

Alle kan få point på listen både medlemmer og ikke medlemmer.  

Der er en livlig diskussion om medlemskab eller ej. Skal vi tilgodese vores medlemmer med top 10 eller skal 

vi tilgodese alle andre også.  

Betina Johansen siger, at det kun er bestyrelsen og et enkelt medlem der er for at vi skal være medlem af 

klubben, for at komme på top 10. Alle andre fremmødte vil stemme for hendes forslag.  

Siv Steffensen - vi kommer jo for at vinde. Så hvis man ikke kan komme på top 10, så er der jo ikke noget at 

køre efter. Og så komme de andre jo ikke. 

Ane Christiansen mener vi skal tilgodese vores medlemmer her og ikke lade alle være med på top 10. Og vi 

kommer ikke bare for at vinde – vi kommer for at mødes.  

Afstemning ved håndsoprækning 

Skal ikke være medlem. 19 

Forslag er vedtaget.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer  

2 på valg 

Jesper Thode ønsker ikke genvalg. 

Bent Brohus har forlods sagt ja. 

Forslag Anders Andersen 

Betina Johansen 

Bent Brohus Christiansen trækker sit kandidatur Derfor er de to valgt ved akklamation. 

Bestyrelsesmedlemmer 

Betina Johansen 

Anders Andersen 

 



Suppleanter 

1 - Jan Steffensen 

3 -Siv Steffensen 

2 - Regnar Pedersen 

Suppleanter konstituerer sig selv om henholdsvis 1-2-3 og dette godkendes 

 

Revisorer 

Bente Hjørringgaard 

Ane Christiansen 

Suppleant 

LiseLotte Sønderskov 

 

 

 Fremtidig virksomhed.  

Jesper Thode: 

Bestyrelsen skal fastholdes i medlemskab og udstillinger til nye medlemmer. Så vi ikke mister dem. Det er jo 

ikke længe det har været afprøvet, men JT tror der kan fås mere ud af det. 

For fremtiden, så skal der også være noget for ikke udstillere og opfordres til at medlemmerne kommer 

med input til bladet. Hvor er medlemmernes holdning og oplevelser henne?? 

Betina Johansen: WUSB 2023 skal der også ses på.  

Siv forslår at man ringer til de hvalpekøbere som ikke fortsætter som medlem. Hvad er det de mangler. Hun 

opfordres til at tage opgaven. 

 

Eventuelt: 

Lise-Lotte Sønderskov: Hvordan kan alle nye medlemmer lægges i bladet. Overtræder det persondataloven. 

JT mener det er OK og DKK har også fået bladet.  

Det undersøges.  

 

 

Dirigenten vil gerne give de afgående medlemmer af bestyrelsen  

en hånd og alle klapper.  



Bodil roser Jesper for sit store arbejde og hans ildsjæl. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden og lukker mødet.  

 

 

 

Dirigent    Referent 

Jens Mouritzen   Ane Christiansen 

 

 


