
 
 

 

Dansk Schweisshundeforening 

Referat fra generalforsamling 

FREDAG D. 26. AUGUST 2022 KL. 19:00, spisning fra kl. 18.00 

I LODSKOVVAD GL. SKOLE 

RAABJERGVEJ 219 

9982 AALBÆK 

 

Deltagere fra bestyrelsen: 

Kenneth Jensen 
Benny Frænde 
Jesper Bentsen 
Leif Stonor - afbud 
 

 

DAGSORDEN 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent:  

Bitten Molin blev valgt som dirigent, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt.  

2. Beretning fra formanden 

Kenneth fremlagde formandens beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen. 

3. Regnskab 2021 

Regnskabet blev fremlagt af kassereren, og det blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Budget 2021 

Budget blev fremlagt af kassereren, og blev godkendt af generalforsamlingen. Det kan 

allerede nu oplyses, at posten vedr. udgift til generalforsamling i 2022 vil blive sparet. 

Dette grundet i sammenfaldet af generalforsamling og sommerarrangementet.  

5. Fastsættelse af kommende års kontingent  

Forslaget fra bestyrelsen var en fastholdelse af kontingent på niveau som 2022, dvs. 

275,- for ordinært stemmeberettiget medlem og 225,- for støttemedlemmer. Forslaget 

blev godkendt af generalforsamlingen. 

 



 
 

 

6. Valg til bestyrelsen.   

Der var en indledende drøftelse blandt de deltagende medlemmer omkring skrivelsen 

”formanden har ordet” samt formandens beretning.  

Har foreningen en fremtid og i givet fald hvilken ….. 

Status på bestyrelsen er således: 

Michael Jensen er ekstraordinært udtrådt af bestyrelsen, Benny Jensen (kasserer) 

ønsker ekstraordinært at udtræde, da han er stoppet som schweisshundefører, og 

dermed ikke ser han har en plads i den fremtidige bestyrelse. Leif Stoner er på valg, og 

har tidligere meldt ud, at dette var hans sidste valgperiode. 

Det vil sige, at der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for at 

kunne samle en fremtidig bestyrelse.  

Dette var ikke muligt, hvorfor der iht vedtægternes §8 blev besluttet at indkalde til en 

ekstraordinær generalforsamling.  

7. Valg af suppleanter. 

Se punkt 7 

8. Valg til revisor + suppleant. 

Bjarne Christiansen er villig til at genopstille som revisor, og Jan Nezda som suppleant. 

Begge blev genvalgt af generalforsamlingen. 

9. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

10. Eventuelt.  

 

Generalforsamlingen blev hermed afsluttet. 

 

Referat godkendt 

       /      2022 

 

________________________ 

Bitten Molin 

Dirigent  


