Referat fra Generalforsamling 22.02.2020
Dato: lørdag d. 22.02.2020
Kl. 10.00
Generalforsamling afsluttet kl. 12.30
Sted: Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, Ejby, Fyn
Deltagere fra bestyrelsen:
Kenneth Jensen
Benny Frænde
Leif Stonor Nielsen
Peter Kristensen
Rasmus Andersen
Michael Jensen
Per Buchardt Pedersen, referent.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning fra formanden
Regnskab
Budget
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg til revisor + suppleant
indkomne forslag
Eventuelt

Ad 1
Lars Malver blev valgt til dirigent
Der var fremmødt 41 stemmeberettigede medlemmer til general forsamlingen.
Ad 2
Kenneth forelagde formandens beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen.
Fra alle deltagerene var der enighed om at beretningen var rigtig god, og var glade for at Dansk
Schweisshundeforening køre vider trods sidste års krise.
Der blev under punktet en dialog om, hvorvidt dommere på schweissprøverne skulle være
godkendt af DKK, og om dommere skulle være legitimerede schweisshundeføre.
Konklusionen blev, at dommere på schweissprøverne alene skule være DKK godkendte.
På spørgsmålet om Eliteschweissprøven kunne godkendes af DKK var svaret nej.
I en dialog om at rekvirenters brug af ikke registret hundefører, var svaret helt klart, at dette kan
Schweisshundeforeningen ikke acceptere.
Konklusionen er, at det kun er de registrerede hundefører der kan foretage/vurdere forholdene
vedrørende eftersøgninger på anskudt og skadet hjortevildt.

DKK har lavet en 1000m prøve uden dommerledsagelse, som er anerkendt. Den svarer stort
set til de regler Schweisshundeforeningen har anvendt og søgt anerkendt.
Formanden oplyste på forespørgsel, at foreningen modtager betaling for at arbejde som
”fødekæde” for schweissregistret.
Formandens godkendte beretning kan læses i sin fulde tekst på foreningens hjemmeside.
Ad 3
Regnskab
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen blev dog af generalforsamlingen bedt om, at der i næste års regnskab blev redegjort
for foreningens fondsmidler. Det skal afklares, i hvilket omfang fondsmidler kan indtægtsføres,
og om der evt. er midler, der skal tilbagebetales.
Ad 4
Budgettet for 2020 blev godkendt.
Budgettet vedrørende bladet ”Schweisshunde” blev debatteret, da det har en stor post i budgettet.
Forslagene var blandt andet:
- At gøre bladet lettere (under 250 g)
- Bruge en anden distributør
- Udsende Schweisshunden digitalt
- Udsende Schweisshunden digitalt til dem der vil have den sådan
- Udsende Schweisshunden til dem der ville have den som blad
Konklusionen blev, at Schweisshunden udsendes som den plejer, dog undersøges der alternative
distributører der kan gøre udsendelsen billigere.
Dialogen blev, at med tiden vil behovet for udsendelse som blad aftage, og så overgår
Schweisshunden til en digital udgave.
Ad 5
Valg til bestyrelsen.
Per Pedersen – genvalgt
Leif Stonor Nielsen – genvalgt
Ad 6
Valg af suppleanter:
Jesper Bendtsen – valgt
Rasmus Rovsing – genvalgt
Ad 7
Valg til revisorer + suppleant:
Bjarne Christensen – genvalgt
Revisorer suppleant
Jan Nedza - genvalgt

Ad 8
Indkomne forslag.
1. Der stilles forslag om, at kontingentet forhøjes med kr. 50,00 pr. medlem fra- og med år
2021.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
2. Der stilles forslag om, at dagsordenen i foreningens vedtægter §5 tilføjes et nyt ”punkt 5
fastlæggelse af kommende års kontingent”, øvrige punkter rykkes derved, således
dagsordenen fremover indeholder 10 faste punkter.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 9
Eventuelt
Jørgen Lang:
Opfordre til at hundeførerne skriver deres erfaringer og oplevelser ned, så erfaring og vidensdeling
fremover ikke går til spilde, men er tilgængelig for fremtidige hundeføre.
Alle syntes at det var et rigtig godt forslag fra Jørgen Lang.
Rasmus Rovsing:
Gode oplevelser og erfaringer er også velkomne på foreningens hjemmeside, så skriv til Rasmus.
Finn Møller – tekster og artikler til ”Schweisshunden” skal være Finn i hænde senest 1. april 2020
Niels Guldager – Dyrenes beskyttelse er i gang med at etablere deres eget kops af ”skytter” er der
nogen der kender til det??
Efter nogen debat blev det klart, at dyrenes beskyttelse prøver at etablere deres eget korps af
”skytter” som kan sammenlignes med ”Falck skytter”. Umiddelbart er der en dialog om
grænsefladerne om hvor ”Skytterne” kan agere, og hvor Schweisshundeførene kommer ind i
billedet, men konklusionen er pt. at det fra Dyrenes beskyttelses er grøftekanten der er
grænsefladen. Yderlig om nævnte afklares med Naturstyrelsen, Dyrenes beskyttelse og
Schweissregistret.
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.15, hvor efter der blev serveret gule ærter med flæsk og
kålpølser.
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