Referat fra Dansk Schweisshundeforenings generalforsamling 2010.
Den 20. februar 2010 kl. 9.00 på Fjelsted Skov Kro.
Deltagerantal:
På grund af vejret især nordenfjords, var der en del afbud.
80 var tilmeldt, og 67 deltog. Heraf 54 legitimerede hundeførere.
Velkomst:
Aksel Bek bød velkommen, med en særlig velkomst til de to æresmedlemmer
Hans Peter Boldt og Carsten Batzlaff samt Schweissudvalgets formand Ole
Roed Jacobsen og næstformand Ulrik Lorenzen.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.
- Stig Carlsen.

2.

Formandens beretning.
- Aksel Bek aflagde beretning.
- Kommentarer til beretningen:
Der var ingen kommentarer til beretningen.
- Herefter blev beretningen godkendt.

3.

Regnskab.
- Bent Hundstrup fremlagde regnskabet.
Medlemmer der ikke har betalt kontingent, er nu slettet af medlemslisten.
De manglende kontingentindbetalinger har medført et underskud på driften
på 8.872 kr.
- Bankbeholdningen vedr. fondsmidler er reduceret til 35.749 kr. som følge
af køb af udstillingsudstyr, poloer og klistermærker.
- Kommentarer til regnskabet:
Der var ros for opstillingen af regnskabet.
- Herefter blev regnskabet godkendt.

4.

Budget.
- Bent Hundstrup fremlagde budgettet.
Der budgetteres forsigtigt mht. medlemstallet, og det budgetterede overskud
er 3.000 kr.
Kontingentet er fortsat 200 kr.
- Kommentarer til budgettet.
Hvad er diverse indtægter på 5.000 kr.? Bl.a. salg af kasketter
- Herefter blev budgettet godkendt.

5.

Valg til bestyrelsen.
- På valg var: Finn Møller, Michael Ramlau-Hansen og Lars Haugaard. Lars
ønskede ikke genvalg.
- Valgt blev: Finn Møller, Michael Ramlau-Hansen og Jørgen Olsen.

6.

Valg af suppleanter.
- Valgt blev: Søren Larsen som første suppleant og Leif Stonor Nielsen som
anden suppleant.

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
- På valg var: Jens Foldager og Bjarne Christiansen som suppleant. Jens
Foldager ønskede ikke genvalg.
- Valgt blev: Jes Lind Nissen og Bjarne Christiansen som suppleant.

8.

Indkomne forslag.
- Bestyrelsen foreslår en ændring til vedtægterne, således at teksten ”… og
datoen skal annonceres i jagtbladenes januar nr.” ændres til, ”… og datoen
annonceres på foreningens hjemmeside”.
- Forslaget blev godkendt.

8.

9.

Kontoen Årets Schweisshund.
- Pengene er brugt til køb af kasketter til de legitimerede hundeførere, og
punktet udgår derfor af dagsordenen fremover.
Eventuelt.
- Schweiss-seminar i Nymindegab.
Der er fuldtegnet, og det er meget glædeligt, at Foreningen Østifterne har
givet tilsagn om donation af 50.000 kr.

- Schweisshunden 2010.
Det opnåede niveau kan kun fastholdes, hvis medlemmerne deltager aktivt
ved at indsende gode historier og fagligt relevant stof til redaktøren.
Det gennemgående tema i år er ”Råvildt”, hvilket dog ikke skal afholde
nogen fra også at indsende gode indlæg om andet!
Årets forsidehund skal være en Kleiner Münsterländer, og hundeførere
opfordres til at indsende egnede billeder til redaktøren.
Det burde være en selvfølge, at man skal have betalt kontingent, for at
kunne få sin hund på forsiden. Desværre har ejeren af forsidehunden sidste
år, på trods af aftale med redaktøren ved deadline, valgt ikke at betale
kontingent for 2009.
Sidste frist for indsendelse af artikler og billeder er 15. marts til
fimoeller@bknet.dk. eller alternativt med post til Finn Møller, Tyttebærvej
15, 8850 Bjerringbro.

Finn Møller
Den 23. februar 2010.

