
 

 

Generalforsamling i DSBK 22.maj 2021 med dagsorden ifølge lovene. 
 
1. Valg af dirigent.  

Formanden byder forsamlingen velkommen og foreslår Bjarke Sabroe som dirigent. Valgt med 
akklamation. 
 

2. Valg af referent. 
Dirigenten fastslår forsamlingens lovlighed. Klubbens sekretær, Grethe Rasmussen, vælges 
som referent. 
 

3. Valg af 2 stemmetællere. 
Liselotte Blom og Rico Sørensen bliver valgt og det meddeles, at der er 27 stemmeberettigede 
tilstede. 
 

4. Bestyrelsens beretning. 
Beretningen er fremsendt til alle medlemmer. Formanden tilføjer, at Tove Nielsens nylige 
afgang fra bestyrelsen skyldes private årsager, og da det skete så kort tid før klubbens 
generalforsamling, valgte bestyrelsen at fortsætte tiden ud uden at indkalde suppleanten.  
Der er spørgsmål fra salen vedrørende afsnittet om WUSB. Bestyrelsen opfordres til at søge 
oplysninger hos de delegerede. Informationsniveauet bør kunne hæves.  
Beretningen godkendt. 
 

5. Forelæggelse af beretning fra hvalpeliste. 
Beretningen læses op af Jesper Thode. 
 

6. Forelæggelse af beretning fra redaktion. 
Beretningen forelægges mundtligt af klubbens redaktør Siw Steffensen. Et par opklarende 
spørgsmål besvares. Redaktøren ønsker tilsendt materiale fremsendt i PDF-format. 
 

7. Forelæggelse af beretning fra øvrige udvalg herunder WUSB. 
Klubbens WEB-master ønsker hurtigere informationer fra bestyrelsen. Avls- og 
sundhedsudvalget opfordres til selv at søge emner. 
WUSB-beretning fremlagt af Ane Christiansen. Som nyeste tiltag arbejdes der for, at WUSB 
anerkendes af FCI. Endvidere arbejder man på at samkøre medlemlandenes avlsrestriktioner. 
Et andet formål er, at uddanne dommere for racen. 
 

8. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 
Regnskabet blev fremlagt af regnskabsfører Birgit Åman med tilføjelse af få bemærkninger 
vedrørende korona-konsekvenser. Der blev fremsat ønske om at værdisætte klubbens 
ejendele. 
Der er i øjeblikket 81 medlemmer icl. Æresmedlemmer og 14 nye hvalpekøbermedlemmer. 
Kommende udstilling i Mørkøv har 7 nye udstillere. 
Regnskabet blev godkendt og meddelt ansvarsfrihed. 
 

9. Budgetbehandling. 
Budget godkendt uden ændringer. 
 

10.  Der er ingen indkomne lovforslag. 
 

11.  Der er ingen indkomne øvrige forslag. 
 

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Efter tur afgår Jan Steffensen (Steff), Tove Nielsen og Grethe Rasmussen. Steff og Grethe 
modtager genvalg, Tove ønsker ikke genvalg. Som ny foreslås Ulla Sørensen. Da der ikke er 
yderligere forslag, er de tre hermed valgt. 
 



 

 

13. Valg af 3 suppleanter. 
Foreslået blev: Susanne Petersen, Liselotte Blom, Per Helmig, Per Møller og Regnar Petersen. 
Stemmetæller Liselotte Blom erstattes under dette punkt af Lise-Lotte Sønderskov. Valgt blev: 
Susanne Petersen med 19 stemmer, Liselotte Blom med 15 stemmer og Regnar Petersen med 
14 stemmer. 
 

14. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Der var genvalg til revisorerne Ane Christiansen og Bente Hjørringgaard samt revisorsuppleant 
Lise-Lotte Sønderskov. 
 

15. Fremtidig virksomhed. 
Bestyrelsen opfordres til også at tænke på arrangementer for folk som ikke er 
udstillingsinteresserede. Det være sig gåture, hyggeeftermiddage eller lignende. Vi har i 2020 
ikke været i stand til at afholde et medlemsmøde. Det påtænkes gjort i 2021 igen. Bestyrelsen 
opfordres til tydeligere kommunikation omkring bestyrelsesarbejdet. 
 

16. Eventuelt 
Her var en opfordring til at opdrættere yder et økonomisk bidrag til klubben, som tak for 
hvalpekøberes gratis medlemskab og to gratis udstillinger i ikke gældende klasse. 
Udstillingsgrupperne opfordres til at invitere specialdommere på klubbens egne udstillinger.  
Man opfordres til at se på bladets kvalitet 
En opfordring til Mørkøv-gruppen om et arrangement i forbindelse med Hundens Dag den 6. 
juni. En generel opfordring til at få vore hunde bedre socialiserede. Det gøres ved at gå til 
træning/ringtræning med hundene. Spørg gerne om hjælp til hvor. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen for rimelig god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 
 
Herefter havde klubben sin første uddeling af æresnåle for henholdsvis 10, 20 og 30 års 
medlemskab. 
 
 
 
Dirigent                                                                 Referent 
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