Referat af Generalforsamling i Dansk Dobermann Klub
Søndag d. 20.03.2016
Formand Allan Berling Christensen byder velkommen og beder GF rejse sig i 1 minuts stilhed til ære for vort
mangeårige nu desværre afdøde medlem, Ole Vandsøe Andersen.
Til stede er: 76 stemmeberettigede medlemmer.
Dagsorden:
1. Valg af tre stemmetællere:
- Leif Harder, Vibeke Nannestad og Stephanie Berling Dalgaard blev valgt.
2. Valg af dirigent:
- Grete Smith blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt af GF. Grete takker for valget og
konstaterer at GF er korrekt indvarslet.
3. Formandens beretning: v/ Allan Berling Christensen (har været bragt i bladet).
- GF godkender beretningen, ingen kommentarer.
- Bolette Harder giver Allan en buket med tak for kampen.
4. Kassererens fremlæggelse af: v/Tage Smith.
a) Det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse. (Har været bragt i marts bladet)
- Tage gennemgik regnskabet inklusive enkelte forklaringer om den valgte kontering. Klubben havde
20.000 i overskud i 2015.
Spørgsmål til regnskabet: Bolette Harder spørger ind til, hvilke udgifter der er tale om vedrørende WM,
Tage svarer at beløbet er gået til: tøj, fanebærer og tilmeldinger. Regnskabet godkendt af GF.
b) Budgetforslag for 2016 til behandling og godkendelse. (Har været bragt i marts bladet)
- Tage gennemgik budgetforslaget. Forslaget blev godkendt af GF.
5. Fastsættelse af kontingent for næste år:
- Bestyrelsen havde ingen forslag til kontingentstigninger.
Guldhund: Los Hushers Carzan.
Sølvhund: Los Hushers Cheri.
Bronzehund: Torontos Zargo.
IPO1: Diana Bentsen og Dobergaarden Quicha.
IPO2: Maria Edlefsen og Go On Forever Frodo.
IPO3: Helle Poulsen og Ilk vom Ferrenberg.
Bedste hundefører: Helle Poulsen modtager af en check med 1000 kr.
Årets gruppe: Gr. Horsens modtager af en check med 1000 kr.
6. Indkomne forslag:
a) Forslag om sted for afholdelse af generalforsamling
- GF diskuterede forslaget frem og tilbage.
- Resultat af skriftlig afstemning: 39 stemmer for, 35 stemmer imod samt 2 blanke.
- Forslaget er vedtaget.
b) Forslag om betingelse for en gruppes nedlæggelse.
- Forslagsstillerne lavede en ændring i forslaget, idet en del af det var i strid med vedtægternes § 13 stk. 1.
Ændring: Skal vedtages med ¾ af afgivne stemmer, blev ændret til ”skal vedtages med et flertal af
afgivne stemmer”.
- GF diskuterede forslaget.
- Resultat af skriftlig afstemning: 49 stemmer imod, 26 stemmer for samt 1 blank stemme.
- Forslaget er forkastet.
c) Forslag om tilføjelse til vedtægternes § 5
- Efter ønske fra GF, lavede forslagsstillerne et ændringsforslag til det oprindelige forslag, hvori der blev
tilføjet at børn under 18 år kan indgå i et eksisterende medlemskab uden stemmeret på GF.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.
d) Forslag om oprettelse af gruppe
- Forslagsstillerne trak forslaget tilbage.

7.

8.

9.

10.

e) Forslag om tilføjelse til regelsæt om koordineringsmøde.
- Resultat af skriftlig afstemning: 60 stemmer for, 4 stemmer imod samt 12 blanke stemmer.
Forslaget er vedtaget.
Valg af formand:
- Begge kandidater gav en kort beskrivelse af dem selv og deres ønsker for et fremtidigt DDK.
- Resultat af skriftlig afstemning: Søren H. Hansen 45 stemmer, Diana Bentsen 30 stemmer samt 1 blank.
Søren H. Hansen er valgt som ny formand.
- Allan Berling Christensen byder den ny formand velkommen med håb om god vind og respekt.
- Søren H. Hansen takker for valget samt takker den afgående formand Allan Berling Christensen for
mange års tro tjeneste.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
- De 3 opstillede gav en kort beskrivelse af dem selv.
- Resultat af skriftlig afstemning: Tage Smith 69 stemmer, Jytte Nielsen 46 stemmer, Eva Farsø 28
stemmer.
Tage Smith og Jytte Nielsen er valgt til bestyrelsen og begge takker for valget.
Der skal ligeledes vælges to suppleanter til bestyrelsen:
- 4 medlemmer blev opstillet, resultat af skriftlig afstemning blev:
- Jin Tine Suhr, 43 stemmer og dermed 1. suppleant.
- Andreas Fischer, 42 stemmer og dermed 2. suppleant.
- Diana Bentsen, 37 stemmer.
- Eva Farsø, 28 stemmer.
Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter:
- Bo West Jørgensen og Georg Petersen var villige til genvalg som revisorer, de blev begge enstemmigt
valgt ved håndsoprækning.
- 2 revisorsuppleanter blev opstillet, Rikke Husher og Jane Gahvborg Nielsen, begge blev enstemmigt valgt
ved håndsoprækning.
Eventuelt:
- Jess Jessen havde et ønske om flere venskabs/kammeratskabsaftener.
- Merete Dalgaard, er glad for den bestyrelse som GF har valgt og ønsker at medlemmerne vil stoppe
tilsmudsningen på de offentlige medier og i stedet for bakke dem op.
- Søren Dahl ønskede mere ro.
- Vibeke Nannestad, ønskede et tydeligt svar vedrørende forrige års deltagere til WM og om hvorvidt de
er selvskrevne som deltagere til dette års WM. Jacob svarede at grundet den sene beslutning på vores
koordineringsmøde, har han talt med denne sidste års deltager og har lavet en aftale. Helle Poulsen, som
er deltageren, medgiver Jacob at de har været i dialog.
- Lisa Bøilerehauge, havde et ønske om point til de kuperede hunde, der må stille i udlandet til prøver.
Jacob G. Nielsen svarer at dette er noget, der må tages op på et koordineringsmøde.
- Tage Smith, takker den afgående formand Allan B. Christensen for mange års godt samarbejde. Med håb
om assistance i fremtiden, hvis der skulle vise sig behov derfor. Allan B. Christensen vil gerne give sin
hjælp, da hjertet stadig banker for dobermann.
- Dirigent Grete Smith takker for god ro og orden.
- Allan B. Christensen takker Grete Smith og GF for en god Generalforsamling.
- Dansk Dobermann Klub længe leve, vov vov vov.
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