-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat generalforsamling, 22. juni 2012.
Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby

Dagsorden:
a. Valg af to stemmetællere
b. Valg af dirigent
c. Valg af protokolfører
d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
e. Aflæggelse af regnskab til decharge
f. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
g. Opstilling af kandidater
h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
j. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
k. Avlsarbejdet i det forløbende år
l. Evt. valg af avlsvejleder(e)
m. Behandling af indkommende forslag
n. Evt. nedsættelse af udvalg
o. Eventuelt
Referat:
a) Valg af to stemmetællere
Henning A. Petersen og Tage S. Nielsen valgt.
b) Valg af dirigent
Haris Jensen enstemmigt valgt
c) Valg af protokolfører
Morten Vestergaard blev valgt.
d) Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
Se bilag.
Anja Ylönen spurgte til uddybelse af DJs ønsker til regel ændringer.
HRA: Eksempel, DJ ønsker at stenkast skal være tilladt ved vand til fuldbrugsprøve.
Tage S. Nielsen spurgte til om bestyrelsen havde betalt, hvad den oprindeligt havde lovet i
forbindelse med PKD sagen.
HRA: Ja, og mere til.

Formandens beretning herefter godkendt
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e) Aflæggelse af regnskab til decharge
Se bilag:
EL gennemgik punkterne:
1. Statistik medlemmer gennem de sidste 9 år
2. Årsregnskab 2012
Spørgsmål til enkeltposter. Særligt udgifter til Münsterländer og udgifter til gaver.
En evt. nedlæggelse af Münsterländeren, kræver ændring af foreningens love. Dette
kræver at det fremsættes som et forslag til generalforsamlingen og kan således ikke
besluttes på denne generalforsamling. Generalforsamlingen beder bestyrelsen
fremkomme med et forslag i god tid inden næste generalforsamling.
Spørgsmål til nedgangen i medlemmer. Mønsteret genkendes desværre også hos de
øvrige specialklubber. Relativt er vi godt med i forhold til de øvrige klubber.
Der blev spurgt indtil årsagen til den manglende rettidige offentliggørelse af
regnskaber.
Bestyrelsen svarede, at den var enig i, at regnskabet ifølge DMK’s vedtægter skulle
have været offentliggjort tidligere. Det har ikke været praktisk muligt, at overholde
fristen i år, da der har været udfordringer med regnskabssystemet, hvilket har
forsinket regnskabsafslutningen og dermed også revisionen. I øvrigt er der skabt
præcedens for, at regnskabet offentligøres i forbindelse med generalforsamlingen.
Bestyrelsen sikrer, at regnskabet fremadrettet offentliggøres rettidigt i forhold til
vedtægterne. Ligeledes skal der udleveres skriftlige udgaver af regnskabet, ved
generalforsamlingen.
Regnskabet herefter godkendt.
3. Regnskaber de sidste 5 år
Et enkelt spørgsmål. Er det en sparekasse?
4. Budget 2013
f) Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
Dirigenten forespurgte om der fandtes en årsberetning fra aktivisterne.
Jens Brandt Andersen orienterede: Årsberetning er tilgængelig i form af allerede
offentliggjorte referater, der er ikke yderligere at berette fra aktivisterne.
g) Opstilling af kandidater
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Raae Andersen (Sjælland) modtager genvalg.
Morten Vestergaard (Frit) modtager genvalg.
Tine Nielsen (Frit) modtager ikke genvalg.
Suppleanter:
Lars ”Sigurd” Vandborg (Sjælland) modtager ikke genvalg.
Jan Nielsen (Jylland) modtager ikke genvalg. (Ingen stiller liste.)
Sussie Mattsson (Fyn) modtager genvalg.
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Revisorer og suppleant genopstiller.
Edmund Andersen (revisor) modtager genvalg.
Christian N. Hansen(revisor) modtager genvalg.
Birger Weinholdt (revisor suppleant) modtager genvalg.
h) Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
Sjælland:
Henrik Raae Andersen valgt uden modkandidat
Frie Mandater:
Peter Jürgensen og Morten Vestergaard valgt uden modkandidater.
i) Valg af tre bestyrelsessuppleanter
Fyn:
Sussie Mattsson blev valgt uden modkandidat.
Jylland:
Jette Andersen blev valgt uden modkandidat.
Sjælland:
Thomas E. Nielsen blev valgt uden modkandidat.
j) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Revisorer:
Christian Nøhr Hansen og Edmund Andersen blev genvalgt uden modkandidater
Revisorsuppleant:
Birger Weinholdt blev genvalgt uden modkandidater.
k) Avlsarbejdet i det forløbende år
Se bilag
Gunner Bertelsen aflagde beretning for det forgangne år. Herunder en gennemgang af
nøgletal for avlen i klubben.
Der var (igen i år) en del debat om HD, særligt hvordan frekvensen af fotografering kan
øges.
l) Evt. valg af avlsvejleder(e)
Gunner Bertelsen og Palle Jørgensen genopstillede og blev valgt uden modkandidater.
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m) Behandling af indkommende forslag
1. Uddannelse af aktivister, som fungerer som trænerer.

På sidste aktivistmøde, afholdt den 24. feb. 2013 var der absolut enighed om at
indstille til generalforsamlingen, at der fremadrettet vil blive brugt Jægerforbundets
nye træneruddannelse.
Den nye træneruddannelse starter i efteråret og består af 2 moduler:
1. Kursus i formidlingstekniker og opførsel overfor kursister.
2. 2 dages kursus med teori om hundens hjerne og dens funktioner, oplæg til kurser
og praktisk træning / øvelser.
Der var blandt aktivisterne absolut enighed om at man ikke ønskede at opbygge
områdernes træning, på DKK´s træneruddannelse.
Områderne indstiller selv de personer til uddannelse, som de mener der dækker deres
behov.
Det bliver derfor disse uddannede trænerer, som fremadrettet skal sørge for at
udbrede, de nye metoder og viden, til områdets andre aktivister.
Uddannelse af aktivister/ trænerer betales af DMK´s uddannelsesfond.
P.V.A
Aktivistudvalget.
Jens Brandt Andersen.
Efter en livlig debat, blev forslaget blev sendt til afstemning.
For:
Imod:
Blanke:
2.

15
16
2

Fremsat af Finn R. Pedersen
Hvalpekøbere, der køber hvalp hos opdrættere optaget på klubbens hvalpeliste,
tilbydes 1 års gratis medlemskab af DMK.
For:
14
Imod:
15
Blanke:
4
Bestyrelsen fik til opgave, at igangsætte initiativer, der modsvarede intentionerne i
forslaget.

n) Evt. nedsættelse af udvalg
Ingen forslag
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o) Eventuelt
Morten Vestergaard opfordrede til, at der hurtigst muligt kommer gang i
uddannelsesudvalget. Bestyrelsen tager initiativ til, at der indkaldes til møde hurtigst muligt.
Årspokaler:
Herefter var der uddeling af årspokaler:
Jagtchampionpokalen:
Blev ikke uddelt, da der ikke var nogen nye jagtchampions.
Præstationspokalen:
Fuglevangs Marco, Michael Pedersen
Årets Münsterlænder:
Uldjydens Luna, Ejgil Thomsen
Münsterländer pokalen:
Esbjerg området for deres store engagement og arbejde for klubben. Herunder ikke mindst
afholdelsen af holdapportering 2012.
Herefter var der uddeling af årsnåle:
40 års jubilæum:
Sven Erik Sørensen
Edmund Andersen
25 års jubilæum:
Erik Lillesøe
Knud Erik Krogh
Marianne Carstensen
Knud Søndergaard
Karl Petersen
Arne P Rasmussen
Jan Brogaard
Torben Brøchner Gram

Krage pral:
Tage S. Nielsen
Generalforsamlingen blev afsluttet med et hurraråb for foreningen.
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