Generalforsamling i Newfoundlandklubben 2022

Ordinære generalforsamling, Tommestrup forsamlingshus, Smedegade 1, 4660 Store
Heddinge, lørdag den 2. april 2022.

Dagsorden for generalforsamlingen:
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Anette B Frederiksen, som dirigent og valgt ved akklamation
Anette B Frederiksen knyttede nogle kommentarer til valg af
generalforsamlingssted og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Henstiller at vedtægterne bringes up to date på hjemmesiden.
Valg af referent:
Ulla Hansen er valgt som referent
Valg af 2 stemmetællere:
Karin Hartmeyer og Poul Erik Rise valgt, 28 stemmeberettigede tilstede
Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Peter Vestergaard fortæller at han begik af fejl ved indkaldelse, angående GPDR, han
beklager.
Drøftelse af Newfoundlandposten — udgives på papir eller ikke, materiale, deadlines
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed/decharge)
Der efterlyses gode forslag til at bruge penge fra lotteri.
Kommentarer fra bilagskontrollant: Henstiller til at beholdningen nedbringes og at
kassereren har dankortet. Vil gerne opfordre til at revisor har kigge adgang til konti.
Vil gerne have at 30 dage regel for aflevering af bilag overholdes fremadrettet.

Spørgsmål vedr. overskud fra arrangementer — arrangementer skal give overskud
iht. vedtægterne
Drøftelse af aflysning contra gennemførelse af arrangementer
Regnskabet er enstemmigt godkendt og der meddeles ansvarsfrihed.
Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent jfr.
56 stk. 2.
Rettelse fra bestyrelsen, ikke 80.000 kr. i overskud fra Vinterspecialen, men 8.000,00
kr.
Peter Vestergaard mener at budgettet skal nedjusteres en smule grundet krigen og
manglende deltagere.
Der efterlyses budget fra vandudvalget.
Der spørges til, hvor stor formue man vil generere inden kontingentet nedsættes.
Kontingentet fortsætter uændret.
Behandling af indkomne forslag:
Klubbens vedtægter er gennemgået med en tættekam for redaktionelle ændringer.
Dirigenten vurderer at disse ændringer ikke kræver afstemning; men henstiller til at
vedtægtsændringer fra de sidste generalforsamlinger indarbejdes i klubbens vedtægter,
så de kan bringes up to date.
Bestyrelsen har fremsat forslag til ændringer til klubbens vedtægter stk., ss 16 stk. 4 og
17. stk. 4.
Der foreslås følgende ændring til 15 stk. 9:
Regionernes aktiviteter skal økonomisk hvile i sig selv. Regioner aflægger regnskab
hvert år inden 5. januar. Regnskabet skal offentliggøres og godkendes i forbindelse med
generalforsamlingen. *Regionernes beholdning pr. 2. april 2022 forbliver i regionerne.
Hvis beholdningen er under den fastlagte arbejdskapital suppleres op til den fastlagte
arbejdskapital.
*—markering bortfalder ved førstkommende regnskabsaflæggelse.
Forslag til ændringer af klubbens vedtægter
stk., 16 stk. 4 og 17. stk. 4.
med ovenstående rettelser er enstemmig vedtaget og sendes til Dansk Kennel Klub for
endelig godkendelse.

I forlængelse af denne vedtagelse besluttes det, at vandudvalgets regnskab pr.
generalforsamlings dato, den 2. april 2022 og regionernes regnskab pr.
generalforsamlings dato, den 2. april 2022 gennemgås og arbejdskapitalen
opjusteres til følgende: kr. 10.000 til vandudvalget og kr. 3.000,00 til Regionerne
Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
Peter Vestergaard og Fleur Nauta er genvalgt ingen modkandidater

Evt. suppleringsvalg, hvis der ikke under punkt 8 har været opstillet tilstrækkeligt
mange kandidater til bestyrelse til at sikre en fuldtallig bestyrelse jfr. 8.
Der skal vælges 2 suppleanter.
Helle Dinesen — 24 stemmer, valgt som l. suppleant
Jan Kiding — 14 stemmer
Garth Nauta — 17 stemmer, valgt som 2. suppleant

Valg af 2 bilagssuppleanter blandt klubbens medlemmer
Karin Hartmeyer og Ulla Hansen foreslås til billagskontrollanter og vælges ved
akklamation.
Eventuelt
Sanne V. Andersen spørger til hvilke konsekvenser det har for vandudvalget, at der
ikke er afleveret regnskab i 2 år, Louise Vestergaard svarer at bestyrelsen ikke har
været opmærksomme på det og at vi slår en streg over.
Lotte Groth svarer at der er bogførte indtægter og udgifter.
Søren L. Rasmussen svarer for Vandudvalget, at der har været en grim sag og det var
ikke i vandudvalget, men vandudvalget har ikke haft mulighed for at kontrollere
Vandudvalgets bankkonti. Vandudvalget er igen fuldtallige og skal snart have møde
og få fordelt poster, og skal igen have lavet regnskaber.
Fleur Nauta skal finde en dato for at komme med ideer til brug af lotteri penge, det
bliver 1. tilmeldingsfrist til Gold Cup den 27. juni 2022.
Anette B Frederiksen afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

På vegne af bestyrelsen, da referent ikke
har gjort referatet færdigt.

