Dansk/svensk Gårdhundeklub
Generalforsamling den 5. april 2014 kl. 13.00 i Gludhallen, Sønderbakken 25B, 8700 Horsens.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Formandens beretning og godkendelse heraf
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (decharge)
6. Budgetbehandling – herunder fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og foreslog KK til posten som dirigent. KK blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Dog stod der ikke i det udsendte,
hvem der var på valg.
Der var 20 stemmeberettigede til stede.
Ad 2.
Som referent blev Lars Borup valgt.
Ad 3.
Gitte Moustgaard og Tonni Rohmann blev valgt som stemmetællere.
Ad 4.
Efter gennemgangen af formandens beretning, som blev enstemmig vedtaget, rettede formanden
tak til bestyrelsen og udvalgene for det store arbejde, de har udført i 2013. En speciel tak til de
afgående medlemmer Ingrid Jørgensen og Torben Moustgaard for deres arbejde i bestyrelsen samt
til Esther Svaneborg og Helene Riisgaard Pedersen for deres ekstraordinære indsats som
redaktører for bladet. De har jo samtidig passet deres opgaver som kasserer og webmaster.
Formanden oplyste til sidst, at vi p.t. nu er 228 medlemmer.
Ad 5.
Kassereren redegjorde for regnskabet og oplyste, at porto vedr. bladet er blevet konteret under
bladet. Al anden porto er konteret under kontorartikler. Torben Moustgaard gav ros til kassereren,
som har styr på finanserne.
Det reviderede regnskab blev herefter enstemmigt godkendt, og der blev meddelt ansvarsfrihed.
Ad 6.
Kassereren gennemgik budgettet og der var enighed om, at det er flot, hvis det ender med et nul,
men at det selvfølgelig kan indeholde nogle forskydninger.
Et uændret kontingent blev vedtaget.

Ad 7.
Forslagene til vedtægtsændringer blev fremlagt. DKK har bedt om disse justeringer som en følge
af deres egne regler, og da DKK’s love har fortrinsstilling, blev alle fire ændringer enstemmig
vedtaget og sendes nu ud til urafstemning.
Ad 8.
Formanden H.C. blev genvalgt og præsenterede herefter sig selv og sine visioner. Annette Larsen
fremhævede, at H.C. har styr på tingene.
Ad 9.
Esther og Gitte genopstillede. Sonja Mikkelsen opstillede også. Esther blev valgt for 2 år med 15
stemmer, Gitte med 11 stemmer og Sonja med 10 stemmer blev valgt for et år. Som 1. suppleant
blev Marianne Schlüter valgt og Jan Møller som 2. suppleant – begge for et år.
Ad 10.
Som revisorer blev Aase Winther og Therese Godefroy valgt. Torben Moustgaard blev valgt som
revisorsuppleant.
Ad. 11.
Helene oplyste, at der sidste år ikke har været foretaget statistik for hjemmesidebesøg. Men for de
første tre måneder i år viser de gennemsnitlig ca. 70.000 "hits" og et gennemsnit på lige over 5.000
besøg, begge pr. måned.
Therese ville dykke ned i historien for at finde stof til et jubilæumssærnummer af bladet og
efterlyste, hvis andre skulle have noget..
Anne Mette Madsen undrede sig over, at der ikke er flere hunde på hanhundelisten. Torben
Moustgaard foreslog, at avlsgodkendte hanhunde automatisk ville blive tilmeldt listen.

Dirigenten takkede for den gode og konstruktive tone og gav ordet til formanden.
Formanden takkede dirigenten og referenten og for den tillid, deltagerne har vist ”mig” (H.C.) ved
valget af formand og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Dato

Dato

K.K. Jensen - dirigent

Lars Borup – referent

