
Ekstraordinær generalforsamling – 7 . jan 2017 kl. 13 

Dansk Kennel Klubs lokaler – Solrød Strand 

 

DAGSORDEN: 

a. Valg af dirigent 

b. Valg af referent 

c. Valg af to stemmetællere 

d. Baggrunden for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

e. Supplerende valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  

f. Valg af 3 suppleanter 

 

a. Valg af dirigent                                                                                                                                                               

K.K. Jensen blev enstemmigt valgt 

Generalforsamlingen indkaldt med lovligt varsel.                                                                                                                            

37 stemmeberettigede medlemmer 

 

b. Valg af referent  

Forslået : Grethe Rasmussen og Ane Christiansen                                                                                          

Dirigenten foretog optælling af den skriftlige afstemning.                                                                                      

Ane Christiansen               19 stemmer     Valgt                                                                                                               

Grethe Rasmussen            18 stemmer                                                                                                                

 

c. Valg af 2 stemmetællere                         

Foreslået:  Grethe Rasmussen Lis Yna, SigneLang Jensen og Louise Parsberg                                                                                    

Dirigenten foretog optælling af den skriftlige afstemning                                                                                

Grethe Rasmussen:    29 stemmer     Valgt                                                                                                                      

Louise Parsberg:         20 stemmer      Valgt                                                                                                                                   

Lis Yna:                       14 stemmer                                                                                                                                         

Signe Land Jensen:       5 stemmer                                                                                                                                                 

 

d. Baggrund for indkaldelse til  Ekstraordinær generalforsamling  

Kaj Klysner:  Indkaldelsen skyldes, at  der kun er 2 tilbage i bestyrelsen. 

Først gik LiseLotte Blom – af private årsager 

Derefter Anja Haar – grundet mobning 

Så Lise-Lotte Sønderskov – grundet mobning 

Så Betina Johansen – Grundet mobning 

Så Bent Brohus – Grundet mobning og opfattelsen af manglende efterlevelse af bestyrelsens 

flertalsbeslutninger. 

Bent Brohus Christiansen: Læser Anjas mail op. Dette er også grundet manglende efterlevelse af 

beslutninger i bestyrelsen 

Betinas mail: Hendes mail læses også op. Hun er også gået grundet manglende efterlevelse af 

bestyrelsens beslutninger.  

Bent Brohus Christiansen stiller et mistillidsvotum til de 2 resterende bestyrelsesmedlemmer – 

bakket op af andre i forsamlingen 



Jens Kinkel : Det står ikke i dagsordenen, og derfor kan det ikke lade sig gøre. 

K.K.  Jensen læser op reglerne for  mistillidsvotum , hvoraf det fremgår, at det er lovligt at stille dette 

mistillidsvotum. 

Jens Kinkel:  Mener at så er dagsordenen ikke aktuel mere – og vil så have en ny generalforsamling.           

K.K. Jensen: Hvis mistillidsdagsordenen bliver vedtaget, er konsekvensen, at der under punkt e skal 

vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.                                                                                                                        

Helle Parsberg : Da tingene er sket før min tid, omhandler mistillidsvotummet så også mig?  

Bent Brohus Christiansen: Ja – da du har været en del af den mistillid, som der er til Kaj Klysner.  

Kaj Klysner: Mener ikke at Bent har noget bevis for, hvad det er, han ikke har efterlevet.   

Jens Kinkel: Man kan være meget uenige med bestyrelsen – men referaterne er gældende og entydige.  

Bente Hjørringgaard: Har aldrig set i et referat at Helle var tilmeldt det kursus.                                         

Bent Brohus Christiansen: Da han ikke ønsker at dette bliver til et rivegilde, vil han ikke kommentere 

det mere. 

KKJ : Der bliver nu skriftlig afstemning.  

For :    23 stemmer 

Imod:  14 stemmer                                                                                                                                                  

Mistillidsdagsordenen er vedtaget.                                                                                                                                                                                                                            

Konsekvensen er, at Kaj Klysner og Helle Parsberg udtræder af bestyrelsen efter generalforsamlingen. 

 

e. Supplerende valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På baggrund af den vedtagne mistillidsdagsorden ændres punktet til ”Valg af ny bestyrelse”.        

Følgende blev opstillet: Regnar Pedersen, Peter Jensen, Jesper Thode, Bent Brohus Christiansen, Bodil 

Olsen og Flemming Nielsen                                                                                                                                           

De opstillede fik herefter mulighed for at præsentere sig, og dirigenten fastslog, at  de 2, der fik flest 

stemmer, ville være valgt til 2018 og de, der fik 3., 4. og 5. flest stemmer vil være valgt frem til 

generalforsamlingen her i 2017.                                                                                                                                 

Resultatet af den skriftlige afstemning: 

Jesper Thode  26 stemmer Valgt til generalforsamlingen i 2018                                                              

Bent Brohus Christiansen 23 stemmer Valgt til generalforsamlingen i 2018                             

Peter Jensen:  21 stemmer Valgt til generalforsamlingen i 2017 

Bodil Olsen  18 stemmer Valgt til generalforsamlingen i 2017                                      

Regnar Pedersen:  16 stemmer Valgt til generalforsamlingen i 2017                                                               

Flemming Nielsen    9 stemmer 

  

f. Valg af 3 suppleanter                                                                                                                                                    

Følgende blev opstillet: Flemming Nielsen, Grethe Rasmussen og Susanne Pedersen                                         

For at afgøre rækkefølgen af de 3 suppleanter blev der foretaget skriftlig afstemning.                                

Resultatet af afstemningen:                                                                                                                              

Grethe Rasmussen      18 stemmer 1. suppleant                                                                        

Susanne Pedersen   10 stemmer 2. suppleant 

Flemming Nielsen    5 stemmer 3. suppleant                                                                      

 

Herefter afsluttede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling 


