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Til stede var: 28 stemmeberettigede (27 plus 1, som stødte til ca. kl. 13,25) 

 

Dagsorden efter klubben vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af 3 stemmetællere 

4. Formandens beretning 

5. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 

6. Bestyrelsen forlægger arbejdsplan og budget for det kommende år. 

7. Behandling af økonomiske relationer til DKK 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Bekendtgørelse af valgets resultater 

10. Valg af ekstern revisor 

11. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog K.K. Jensen fra DKKs dirigentliste, som blev valgt med akklamation og uden 

modkandidater.  

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter klubbens vedtægter § 

13, bortset fra problemer med tidspunktet, som havde været opgivet til både kl. 13,00 og kl. 14,00 

Det korrekte tidspunkt kl. 13,00 var efterfølgende præciseret via klubbens facebook, på klubbens 

hjemmeside og det udsendte materiale til generalforsamlingen. Ingen havde noget at indvende mod 

generalforsamlingens lovlighed. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig. 

 

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog Arno Mark, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. 

 

3. Valg af 3 stemmetællere 

Birthe Møller Hansen, Poul Erik Rise, Lonnie Jensen blev foreslået og valgt med akklamation uden 

modkandidater. Dirigenten oplyste, at han ville deltage i stemmeoptællingen, hvilket gav anledning 

til lidt debat. 

 

4. Formandens beretning 

Optrykt i indkaldelsen og derfor ikke oplæst. Dirigenten opsummerede hovedpunkterne i 

formandens beretning som følger: 

Økonomi: Tilfredshed med at forrige års underskud var ændret til et lille overskud. 

Medlemsfremgang: Der er nu en beskeden fremgang i antallet af medlemmer 

Sponsorer 

Ny redaktør og ny webmaster uden for bestyrelsen 

Opfordring til at hjælpe med positiv omtale af vores race. 

Udstillingsudvalget er opløst men stor tak til den indsats, som de have ydet, og at 

udstillingsaktiviteterne nu lå internt hos bestyrelsen. 

Wivi Mørch og Marlene Krarup desværre er trådt ud af bestyrelsen og 

Fremtid – med en bemærkning om, at fremtid som sådant ikke hører under beretningen men mere 

under arbejdsplan i punkt 6. 

Dirigenten spurgte, om der var andre emner eller spørgsmål: 

Michele Ramsing: Spurgte om ny webmaster og redaktør. Er de til stede, vil vi gerne hilse på dem. 

Ingen af dem deltog i generalforsamlingen, så det var ikke muligt.  
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Kim Rømer: Hvad betyder ”UT” i formandens beretning.  

Formanden: ”UT” er en forkortelse af ”undertegnede”. 

Ole Døssing: Ros til den nye webmaster – god hjemmeside 

 

Dirigenten: Beretningen skal efter vedtægterne ikke til afstemning, og da der ikke er flere som 

ønsker ordet, er den hermed taget til efterretning. 

  

5. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 

Jan Marker gennemgik regnskabet i hovedpunkter – Vi arbejdede med et budget på 18.000 og nåede 

et resultat på knap 8.000 – og hvad er så årsagerne til det? Alle udstillinger gav sidste år overskud. 

Medaljerne til ”Årets hunde” er kostbare – udgiften udgør ca. 12.000 ud af posten 16.500 til diverse 

udstillingsudgifter. Det er mange penge. Det separate Gold Cup regnskab viser kr. 36.000 i 

overskud. Newf Posten er blevet lidt dyrere end budgetteret, hvilket primært skyldes større 

sideantal. Så vi nåede ikke helt de budgetterede 18.000 men dog et overskud på ca. 8.000. 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål/kommentarer til regnskabet: 

Ole Døssing: Hvad dækker udgiften til vandtræning.  

Kassereren: Det er bl.a. de 1500 kr. som de aktive vandgrupper kan få som arbejdskapital på samme 

måde som regionerne, og der ud over kører de selvstændigt regnskab helt på linje med regionerne. 

 

Jan Marker fortsat: Beholdning ca. 300.000 kr. Og en enkelt hensættelse til skyldig omkostning til 

trykning af den sidste Newf Post i 2013, fordi regningen først er modtaget og betalt i 2014.  

  

Michele Ramsing: Hvor mange medlemmer har klubben? 

Jan Marker: Vi har i dag ca. 200 medlemmer, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år, og 

det bør vi være glade for. 

 

Dirigenten konstaterede, at regnskabet var enstemmigt godkendt, og at der samtidigt kan meddeles 

ansvarsfrihed til kassereren og bestyrelsen. 

 

6. A - Bestyrelsen forlægger arbejdsplan og budget for det kommende år 

Formanden: Der har og vil fortsat være fokus på, at vi er mange nye i bestyrelsen, og selv om nogle 

af os efterhånden er blevet lidt mere rutinerede, så trækker det fortsat tænder ud, at bestyrelsen selv 

har måttet overtage så mange opgaver.  

Vi glæder os meget til årets Gold Cup på Ledreborg Slot, men da det er et helt nyt sted, som vi ikke 

kender på samme måde som Nyborg, så kommer det også til at trække tænder ud.  

Vi vil arbejde med er ”Årshjul” – hvad sker hvornår, hvad kræver det og hvem skal gøre det, så nye 

bestyrelsesmedlemmer får en bedre chance for at komme ind i tingene.  

Klubbens økonomi – Vi vil fokusere på økonomisk stabilitet og på tilgang af nye medlemmer. Det 

er lykkedes i år, men vi vil gerne have endnu flere nye medlemmer. 

Der har været formandsmøde i DKK den 1. marts. Her blev det varslet, at DKK ønsker at alle 

specialklubber gennemgår deres vedtægter, så de kommer i bedre overensstemmelse med DKKs 

standardvedtægter – Bl.a. vil tvister i klubber, som ikke følger standardvedtægterne, skulle afgøres 

efter DKKs regler. Så man vil også arbejde på en total gennemgang af klubbens vedtægter og 

planlægger at sende forslag til nye vedtægter ud til medlemmerne i så god tid, at alle kan få 

lejlighed til at komme med kommentarer og ændringsforslag, så behandlingen på næste års 

generalforsamling forhåbentlig kan ske uden de helt store ændringer. 

 

Ejnar Paulsen: Gold Cup er klubbens største indtægtskilde, men det er for dårligt, at Gold Cup ikke 

er promoveret bedre gennem de andre europæiske newfklubber. Hvor og hvornår holdes Gold Cup, 
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hvem dømmer hvad etc. Det bør være kommunikeret til de udenlandske newfklubber i rigtig god tid 

før Gold Cup skal holdes, så udenlandske udstillere har tid til at planlægge.  

Formanden: Det gør vi også, men vi kunne have været ude i bedre tid.  

Der blev fra salen gjort opmærksom på, at der allerede på sidste års Gold Cup blev omdelt flyers 

om Gold Cup i år på Ledreborg. 

Jan Marker oplyste supplerende, at newfklubberne i både Norge, Sverige og Tyskland har været 

informeret om Gold Cup i god tid på redaktørniveau, men der havde ikke været meget konkret 

respons - og slet ingen fra Norge. Hvis Einar Paulsen har bedre kontakter i de udenlandske klubber, 

er han mere end velkommen til at melde disse kontakter på banen til Jan Marker. 

Palle Møller Hansen: Den ene tyske newfklub VND har haft Gold Cup omtalt på deres hjemmeside 

i næsten et år. Den anden tyske newfklub DNK har haft meget store interne problemer, som sikkert 

er årsagen til, at de ikke på samme måde har omtalt Gold Cup, men så vidt vides er de ved at 

komme ovenpå igen. 

 

Kim Rømer: Hvis tvister fremover skal afgøres efter DKKs regler, hvem er så ankeinstansen. 

 

Formanden suppleret af dirigenten forklarede, at FCI er den internationale paraplyorganisation for 

de nationale kennelklubber, herunder DKK. DKK er tilsvarende national paraplyorganisation for de 

nationale specialklubber for de enkelte racer. Det er klart at de enkelte klubber under 

paraplyorganisationen ikke kan have vedtægter, som afviger fra paraplyorganisationens vedtægter, 

så derfor vil de enkelte klubber få krav om at indføre vedtægtsmæssige bestemmelser om, at tvister 

altid vil blive afgjort efter DKKs regler. Hvis man vil anke en afgørelse, sker det (som i dag) i første 

runde til DKK, og hvis det ikke lykkes, må man gå videre med et civilt søgsmål. 

Formanden kom med et forsøg på et konkret eksempel – noget med hunde og halsbånd, men 

eksemplet løb lidt ud i sandet, fordi det netop var et tænkt eksempel. 

 

Årshjulet – Ingen bemærkninger 

 

Fortsat arbejde med økonomi og flere medlemmer.  

Poul Erik Rise: Hvad har vi gjort for den medlemstilgang, vi har fået. Ingenting mente en enkelt i 

salen, men formanden var dog af den opfattelse, at klubbens forsøg på at være mere positive og 

mere imødekommende end tidligere var begyndt at bære frugt. Opdrætterne har i den forbindelse 

gjort et godt stykke arbejde med at indmelde deres hvalpekøbere i klubben. Sidste år primært Mette 

Krohn og i år nu også Michel Ramsing. 

Poul Erik Rise: Husk klubbens tillidsfolk. De gør et godt stykke arbejde både i praksis men fx også 

med at stoppe negativ omtale på facebook i tide. 

 

MicheleRamsing: Husk med årshjulet at sikre generationsskiftet i bestyrelsen. Fx er udstillings-

udvalget ikke reetableret – Hvis man finder nye folk til et nyt udstillingsudvalg, hvordan skal de 

nye så kunne tage over uden at opgaven er nøje beskrevet. Gælder også bestyrelsen øvrige 

ansvarsområder. 

Formanden: Newfklubben er de seneste år bl.a. blevet kendt for, at folk ikke altid bliver på de 

valgte poster i hele valgperiode – og det er rigtig træls men også en udfordring i praksis. Den 

nuværende bestyrelse har måttet sætte sig ind i rigtig mange ting helt fra grunden, så derfor også 

ideen om at etablere et ”Årshjul” - både som hjælp og husker til bestyrelsen fra år til år men også 

som hjælp til nye, som kommer ind i klubbens forskelligt arbejde. 

 

Dirigenten: Husk at man kan lægge en reklamefolder for klubben med i de nye stambøger fra DKK, 

så alle, der får en newf, bliver opmærksomme på klubben.  
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Birthe Møller Hansen: Det har vi haft indtil for nogle år siden, og et af de bestyrelsesmedlemmer, 

som nu træder ud af bestyrelsen, lovede dengang at sørge for at få den opdateret, men det er 

desværre ikke sket.  

 

6. B - Budget 
Jan Marker gennemgik budgettet. Vi regner med 25.000 i overskud – har sat kontingentet til 60.000 

baseret på indeværende års konstaterede lidt højere medlemstal – De samlede udstillingsudgifter er 

sat ned - bl.a. foreslog Jan Marker at fravælge årsmedaljerne - pga. den høje pris. 

 

Gold Cup på Ledreborg Slot, som er et helt nyt andet sted end de vante omgivelser i Nyborg. Bl.a. 

vil bad og toilet ikke være på samme måde som i Nyborg, men til gengæld er herlighedsværdierne 

også på et helt andet niveau. 

 

Bestyrelsesudgifter er også sat lidt ned i forventningen om, at vi efter dagens generalforsamling går 

fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer, og så vil man også forsøge at spare på andre områder - fx 

transport. 

 

Dirigenten: Besparelsen på at gå ned på 5 bestyrelsesmedlemmer kan ikke realiseres i år – der vil 

være en overgangsperiode på flere år, men det kommer vi tilbage til under behandlingen af det 

konkrete forslag. 

 

Palle Møller Hansen: Hvis vi skulle vælge at afskaffe medaljer, kunne man fx erstatte dem af et 

dokument ala det ”Urkunde”, man fx får på udstillinger i Tyskland, så folk får et diplom på de 

opnåede resultater i stedet for medaljerne. 

 

Michele Ramsing: Medaljerne er en tradition, som vi ikke bør ændre.  

Vi SKAL opgradere bladet – det er den primære kontakt specielt til medlemmer, som ikke er aktive 

på anden måde. 

 

Ejnar Paulsen: Hvad med egenbetaling. Vi bør holde fast i medaljerne evt. med egenbetaling. 

 

En spurgte: Hvad koster medaljerne. Jan Marker oplyste, at medaljerne sidste år kostede 12.149, og 

ved fælles hjælp fik generalforsamlingen regnet ud, at der var tale om 21 medaljer i alt – altså ca. 

500 kr. pr. stk.  

 

Einar Paulsen: Hvad med rosetter. Jeg afleverer altid mine rosetter tilbage til klubben. Kan vi helt 

spare dem væk? 

 

Birthe Møller Hansen: Medaljerne er en unik ting, men det er bladet også, så hvis vi skal af med 

medaljerne, så lad det gå til bladet. 

 

Kim Rømer: Medaljerne er efterhånden den sidste unikke ting, som er tilbage – Behold dem! 

Ebba Knudsen: Gør som i Sverige: Lad folk betale for rosetter og medaljer – Ejnar enig.  

Dirigenten. Hvad med fx at betale kr. 200? 

 

Michele Ramsing: For år tilbage var det muligt at sponsorere klubbens rosetter. Mente selv gennem 

årene at have sponsoreret rosetter for op mod 20.000 kr. Det kunne man jo tage op igen - måske 

også med medaljerne. Jeg tror medaljerne og rosetter er med til at trække udstillere. Vi skal ikke 

spare så meget, at vi ikke har noget tilbage. 
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Kim Rømer: Rosetter kan være vigtige for den, som er nybegynder på udstilling - eller måske ikke 

vinder så meget som Ejnar ;-) 

 

Inge Artsøe: Overskud på kr. 8.000 er efter udgiften til medajler. Hvor meget skal klubben have i 

overskud? Vi har da lidt på kistebunden, så måske er det ikke så stort et problem. 

 

Formand: Vi har skåret til benet og har nogle gange holdt os fra at implementere nye ting, fordi vi 

var bange for, at vi ikke kunne holde budgettet. Vi blev noget skræmte over underskuddet forrige år 

på ca. 38.000. Det er ikke særligt rart for en bestyrelse at skulle gå til en generalforsamling og 

fortælle forsamlingen, at vi har brugt 38.000 kr. af medlemmernes penge, så vi har valgt at styre 

hårdt efter budgettet sidste år. 

 

Charlotte Kristoffersen: Vi skal også investere for fremgang. Vi skal ikke spare for meget – specielt 

ikke på udstillinger. 

 

Ejnar Paulsen: Hvor mange penge skal klubben have i kapital? 

 

Jan Marker: Vi sender i dag 28 blade til dyrlæger og dyrehospitaler, hvilket selvfølgelig også er en 

omkostning, men vi vil faktisk gerne sende flere. Vi har tidligere bedt medlemmerne hjælpe os med 

at oplyse, hvilke dyrlæger og dyrehospitaler vi med fordel kan sende blade til, så bladet kan ligge i 

venteværelset som en reklame for klubben. Et dyrehospital har faktisk meldt sig ind i klubben - 

efter at have modtaget bladet.  

Klubben skal ikke skabe kapital – men det er svært at vide, hvor vi ender økonomisk i det enkelte 

år, før årets Gold Cup er overstået og gjort op - og så er vi jo mere end halvvejs gennem året. Vi 

budgetterer næste år med et overskud på Gold Cup på kr. 25.000. Sidste år gav det et overskud på 

kr. 36.000, men for få år siden tabte vi kr. 37.000 på at afvikle Gold Cup, så Gold Cup har stor 

indflydelse på, hvordan året kommer til at se ud økonomisk. Vi skal også kunne sætte nye tiltag i 

gang. Derfor er vi nødt til rent budgetmæssigt at vide, hvad vi styrer efter, og hvor vi gerne vil hen. 

Tidligere vidste man først, hvordan det økonomiske resultat blev, når året var gået. Det er vi dog 

blevet en hel del bedre til at styre. 

 

Ole Døssing: Blad og medaljer. Det er et fint blad, men måske kunne vi nøjes med 4 blade om året, 

nu hvor vi også har fået en fin hjemmeside?  

Jan Marker: Vi har nogle skelsættende begivenheder i løbet af et år, som hænger sammen med 

udgivelsen af Newf Posten. Det drejer sig bl.a om girokort til kontingentbetaling, indkaldelse til 

generalforsamlingen. Promotion af Gold Cup og så videre, og hvem er interesseret i at se på 

udstillingsbilleder, som måske er 3-4 måneder gamle? Vi er i dag nødt til at have 5 blade, hvis vi i 

øvrigt ønsker at afholde de aktiviteter, som vi gør, og på de tidspunkter, som vi gør, ellers skal vi 

lave noget radikalt om. 

 

Kim Rømer: Der skal komme noget regelmæssigt fra klubben. Informationer må ikke være for 

gamle. Bedre med et tyndt blad hver anden måned end et tykt blad 4 gange om året. 

 

En fra salen – hvad med de teskeer vi fik på udstillinger år tilbage? Jeg gik på udstillinger i flere år, 

så jeg kunne forære venner og bekendte teskeer til jul.  

Der blev også nævnt glas og porcelæn med newfer på. Ting, som specielt nye udstillere sætter pris 

på og gerne vil have. 

 

Charlotte Kristoffersen: Vi har i flere år haft et kontingent på 300 kr. Kan vi ikke hæve det til fx kr. 

400? Flere gjorde opmærksom på, at det ikke var muligt med de nuværende vedtægter, som har lagt 
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et loft over kontingenter, så det ikke må overstige DKKs tilmeldingsgebyr for åben klasse, som p.t. 

er 375 kr. pr. hund. Så højere end 375 kr. kan det ikke blive - med mindre vi ændrer vores vedtægter 

på det punkt. 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at de forskellige hundeklubber, som han kender til, har 

forskellige regler her. Nogen beslutter altid kontingent på generalforsamlingen - i andre klubber er 

det som i newfklubben en bestyrelsesbeslutning, men han kendte ikke til andre, som på samme 

måde har lagt loft over kontingentets størrelse. 

 

Poul Erik Rise: Man kan jo godt hæve kontingentet, specielt hvis man kan argumentere for det – vi 

har p.t. en formue på ca. 5 x årskontingent. Normalt regner man med, at det er tilstrækkeligt, hvis en 

forenings formue kan dække min. 1-3 årskontingenter. 

 

Arno Mark: Vi skal ikke bare bruge formuen – Nogen af os kan huske, at vi har måttet aflyse hele 

udstillinger bl.a. pga. af  udbrud af hundesyge etc., så vi kan igen komme ud for at skulle aflyse en 

udstilling, og det skal vi kunne tåle. 

 

Palle Møller Hansen: Der er allerede blevet sparet på medaljerne. Vi har tidligere også uddelt 

medaljer til lydighed. Det gør vi ikke mere, så vi skal ikke spare mere end godt er. 

 

Heidi Frølund: – Hvad med medaljer til vandhunde? Det var rigtig godt, vandhundene var med på 

Gold Cup igen i år. 

 

 

7. Behandling af økonomiske relationer til DKK 

Der er ingen, så der er ikke noget at behandle. Dirigenten anbefalede klubben at fjerne dette punkt i 

forbindelse med revision af klubbens vedtægter.   

 

8. Behandling af indkomne forslag 

Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen og et fra Jan. Det af Birthe Møller Hansen fremsatte 

forslag er indeholdt i bestyrelsens forslag og behandles i den sammenhæng. 

 

Bestyrelsen: Vi vil gerne bringe lovenes § 8 og 9 bragt i overensstemmelse med DKKs 

standardvedtægter, og så vil vi gerne kunne supplere bestyrelsen, hvis ikke alle bliver på posterne i 

hele valgperioden. 

 

Poul Erik Rise: Skal vi bruge tid på det i år, hvis vi skal gennemgå samtlige vedtægter til næste år? 

 

Formanden: Vi har før været i den situation, hvor vi har skullet benytte os af suppleringsvalg. 

Faktisk er det Poul Erik Rise, som selv har foreslået, at bestyrelsen kom med et forslag om dette. 

Der er desuden flere, som har peget på en bestyrelse på 5 - i stedet for 7. 

 

Kim Rømer: Der er minimum 3 forskellige temaer i bestyrelsens forslag. 

 

Dirigenten: Enig og derfor ta’r vi dem også et ad gangen.  

Vi starter med om bestyrelsen skal være på 7 eller 5 medlemmer. 

 

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer.  

Poul Erik Rise: Appel til bestyrelsen om at trække forlaget.  

Michele Ramsing: Vi er ikke i en akut situation. Lad os tage det næste år. 
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Formand: Det er svært at være på forkant, når et bestyrelsesmedlem trækker sig.  

Poul Erik Rise: Vi kan da bare sætte det i værk med det samme. Hvorfor skal det tage flere år? 

Dirigenten m.fl. var dog af den opfattelse, at vi ikke bare kan lave en vedtægtsændring, som sætter 

folkevalgte bestyrelsesmedlemmer fra bestillingen. 

Arno Mark: Hvis man kigger på klubbens organisation, som den er beskrevet i klubbens vedtægter, 

så rangeres den i urafstemning, generalforsamling, bestyrelse, regionsstyrelser og medlemmer, så 

enig med dirigenten i, at bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på urafstemning skal sidde i den 

periode, de blev valgt til. Det kan en generalforsamling ikke lave om på. 

Poul Erik Rise: Det er jeg ikke enig i, det kan godt ske med det samme. 

Heidi Frølund: Vi er ikke nogen kæmpestor klub, så 5 medlemmer i bestyrelsen er nok. 

Inge Artsøe: Vi vedtager det, som er lagt på bordet i år, og så kan vi jo altid ændre det i forbindelse 

med en generel vedtægtsgennemgang næste år, hvis der viser sig behov for det. 

 

Dirigenten: Er der nogen, som ønsker at genoptage bestyrelsens forslag? 

 

Poul Erik Rise: Bestyrelsen skal lige trække forslaget, før andre kan genoptage det. 

 

Pause til bestyrelsens overvejelse – kl. 14,15 – samtidig gik stemmetællere og dirigent i gang med 

at tælle stemmer op, og Jan og ”køkkenholdet” serverede isdesserter til deltagerne i pausen. 

 

Dirigenten genoptog generalforsamlingen og oplæste bestyrelsens forslag til § 8. og spurgte, om 

der var ønsker om ændringer til den oplæste tekst. 

 

Michele Ramsing og Poul Erik Rise ønsker begge at fastholde 7 medlemmer. Poul Erik mente, at 

hvis vi stemmer om de 3 temaer hver for sig, så må vi stemme om det samlede forslag til sidst. 

 

Fra salen: Hvad synes bestyrelsen? 

Formanden: Vi har stillet forslaget, fordi det har været meget svært at skaffe de nødvendige nye 

kandidater – ikke lige i år, hvor det næsten bare har været at ringe rundt, men tidligere har det været 

næsten umuligt at skaffe kandidater til bestyrelsen. 

 

Charlotte Kristoffersen: Hvis vi planlægger med øget aktiviteter i klubben, bør vi sikre os, at 

bestyrelsen har de fornødne kræfter til at gennemføre det, så hun ønsker at fastholde de nuværende 

7 medlemmer. 

 

Michele Ramsing: Jeg er ikke blevet ringet op – men har over det seneste år set mange eksempler 

på, at der har været meget lang behandlingstid på henvendelser til bestyrelsen, hvilket tyder på, at 

bestyrelsen ikke har haft de fornødne ressourcer. 

 

Inge Artsøe: 5 medlemmer passer fint til ca. 200 medlemmer, og hvis vi bliver 250 medlemmer, går 

det nok også. Da vi oprindeligt havde 1.000 medlemmer i klubben, var vi også 5 medlemmer i 

bestyrelsen og først ved 1.200 medlemmer forhøjede vi det til 7 medlemmer, og det har vi så været 

siden.  

  

Jan Marker: Det gælder for bestyrelser i al almindelighed – både professionelle og i foreninger – at 

det vel handler mere om kvalitet end kvantitet. Jeg går ind for kvalitet i stedet for kvantitet. Så jeg 

går ind for 5. 

 

Formand: Vi har dårlige erfaringer. Jeg har måttet påtage mig mange opgaver, som bestemt skal ud 

på flere hænder, når vi konstituerer os i den nye bestyrelse. Vi har nu fået redaktør og webmaster 
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uden for bestyrelsen, og det fungerer rigtig godt. Vi skal gå længere ad den vej, men vi skal også 

have bedre styr på, hvordan vi arbejder. Vi skal planlægge det, så vi får mest muligt ud af de 

ressourcer, som vi samlet har.  

  

Ejnar Paulsen: Enig i kvalitet frem for kvantitet. Bestyrelsen kan altid spørge de erfarne 

medlemmer, hvis der er behov for hjælp. 

 

Poul Erik Rise: Jan Marker garanterer du, at en bestyrelse på 5 altid vil være bedre kvalificeret end 

en på 7? 

 

Jan Marker: Hvis jeg kunne det, ville jeg da forsøge at sælge konceptet til folketinget! 

 

Michele Ramsing: Jeg går ind for 7 i bestyrelsen og 2 års valgperiode. 

 

Dirigenten: Vi stemmer om, hvem der kan gå ind for 5 medlemmer i bestyrelsen.  

22 stemte for. 6 stemte imod.  

Ændringen af bestyrelsen til fremtidigt at have 5 medlemmer er derfor vedtaget med det krævede 

2/3 flertal. 

 

Valgperiode 2 år  
Dirigent og formand i forening. Vi er nødt til at have en overgangsordning, fordi de nye 

bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 3 år og derfor kan første trin i reduktionen først ske 

næste år, hvor der er to på valg og hvis vi næste år kun genbesætter den ene post, så er bestyrelsen 

nede på 6 medlemmer, og hvis vi gentager det året efter, så er vi nede på de besluttede 5 

medlemmer i bestyrelsen.  

Michele Ramsing: Det betyder et lige antal i bestyrelsen i et år.  

Efter lidt diskussion i salen konkluderede dirigenten, at det ikke er noget problem, idet vedtægterne 

har en bestemmelse om, at formandens stemme er afgørende ved evt. stemmelighed, og så kan man 

godt køre med et lige antal bestyrelsesmedlemmer.  

 

For at alle kunne få lejlighed til at sætte sig ind i og forstå den foreslåede overgangsmodel omdelte 

formanden en eksemplificering af, hvordan overgangsordningen var tænkt, og den blev diskuteret - 

herunder bl.a., om valgperioden i 2016 er 2 eller 3 år. Man blev enige om, at det er rigtigt med 3 år i 

2016, som det også fremgår af det omdelte eksempel. 

 

Dirigenten konstaterede, at overgangsordningen var almindelig accepteret af generalforsamlingen, 

og at det derfor vil være den, som man vil følge i praksis for at gennemføre reduktionen fra 7 til 5 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Dirigenten oplæste derefter bestyrelsens forslag til § 9 og spurgte, om der var forslag til ændringer. 

 

Kim Rømer: Vi er nødt til at stemme om stk. 1-4 først og stk. 5-9 efterfølgende. Det handler om to 

helt forskellige ting. 

 

Michele Ramsing: § 8,3 i de nuværende vedtægter siger, at der er et uendeligt antal suppleanter. 

Sådan bør det også være fremover, så det bør ændres til den gamle formulering.  

 

Efter den ønskede ændring og tilretning til beslutningen om 5 medlemmer i bestyrelsen lyder 

forslaget til § 9, stk. 1-4, som følger: 
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Valg til bestyrelsen: 

§ 9. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen - suppleanter for 1 år ad gangen. 

Stk. 2. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen og i lige år 2 medlemmer til 

Bestyrelsen. De kandidater, der ikke opnår valg, indtræder som suppleanter for et år ad gangen 

i den rækkefølge, de har opnået stemmer til. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget 

afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning 

vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på 

generalforsamlingen. 

I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen 

foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som suppleanter. 

Stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, 

indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus. 

 

Da ingen have indvendinger til § 9. stk. 1-4 med de indførte ændringer, konkluderede dirigenten, at 

de var enstemmigt vedtaget. 

 

Dirigenten oplæste bestyrelsens forslag til § 9. stk. 5-9. 

 

Der var nogle enkelte bemærkninger - men ingen egentlige indvendinger mod det nye forslag til § 

9, stk. 5-7, som derfor blev erklæret enstemmigt vedtaget. 

 

Der var ikke enighed om forslaget til § 9 stk. 8 og 9. Uenigheden gik dels på, om stemmesedlerne 

skulle kunne afleveres på generalforsamlingen - men også på antallet af stemmetællere. 

 

Lidt diskussion om stk. 8. Formanden: Jeg ved godt, at de nuværende regler skyldes tidligere 

problemer, men det signalerer også mistro og mistillid til klub og bestyrelse, og det ville jeg ønske, 

at vi efterhånden var ude over. 

 

Kim Rømer: Man sender p.t. til klubbens eksterne revisor, som er en helt uafhængig part, for at 

undgå nogen form for usikkerhed om valget.  

 

Dirigenten oplyste, at Terrierklubben, som han selv er medlem af, har en regel, hvor ekstern revisor 

står for hele forløbet inklusive selve stemmeoptællingen og blot fremsender valgets resultat, så det 

kan offentliggøres på generalforsamlingen. 

 

Poul Erik Rise: Hvordan sikrer vi, at ”stemmesedler ikke forsvinder”. Hvad med dobbelt 

stemmeafgivelse, hvis man forestiller sig, at et medlem afleverer stemmesedler både til sekretæren 

og direkte på generalforsamlingen. 

 

Formand og kasserer i forening: Det kan nemt styres via at både sekretæren og efterfølgende dem, 

som modtager stemmesedler på generalforsamlingen, krydser de modtagne stemmesedler af på en 

liste over de stemmeberettigede medlemmer, så kan det samme medlem kun aflevere en 

stemmeseddel. 

 

Birthe Møller Hansen: Hvad nu hvis sekretæren selv er på valg - skal stemmesedlerne så sendes til 

kassereren? ”Sendes til klubbens sekretær” i forslaget, bør ændres til ”Sendes til et 

bestyrelsesmedlem, som ikke er på valg”. 
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Michele Ramsing: Kan jeg kun aflevere min egen stemmeseddel til generalforsamlingen -eller kan 

jeg også aflevere andres stemmesedler? Principielt går jeg ind for fortsat at benytte den eksterne 

revisor (uvildig person). 

 

Dirigenten: Der kan afleveres både egne og andres stemmesedler på generalforsamlingen. Den 

enkelte stemmeseddel skal selvfølgelig være korrekt udfyldt og kunne kontrolleres mod 

medlemslisten. Dirigenten har efterfølgende korrigeret dette. I Standardvedtægterne for 

specialklubber står: ”Stemmesedler kan afleveres personligt på generalforsamlingen eller sendes til 

klubbens sekretær”. 

 

Louise Vestergaard: Jeg har altid oplevet det meget omfattende regelsæt for stemmeafgivelse til 

bestyrelsesvalget som udtryk for mistillid, og det er vel ikke nødvendig mere……..eller??? 

 

Ebba Knudsen: Lad os bevare reglerne for stemmeafgivelse, som de er i dag. 

 

Dirigenten opdelte herefter færdigbehandlingen af denne del af forslaget i 3 muligheder 

1. Skal stemmesedler kunne afleveres direkte på generalforsamlingen (§ 9, stk. 8) 

2. Skal ”sendes til klubbens sekretær” ændres til ”sendes til et bestyrelsesmedlem, som ikke er 

på valg” (§ 9, stk. 8) 

3. Skal antallet af stemmetællere ændres fra de nuværende 3 til de foreslåede 2. (§ 9, stk.9. 

Dette vil også kræve en følgerettelse i de nuværende loves § 13, stk. 5 (Dagorden til 

generalforsamlingen). 

 

som blev sat til afstemning: 

 

1. Hvem kan gå ind for, at stemmesedler skal kunne afleveres direkte på generalforsamlingen? 

17 stemte for – 10 imod – Ikke 2/3 flertal, og derfor bortfalder denne del af forslaget. 

2. Hvem kan gå ind for at ændre ”sendes til klubbens sekretær” til ”sendes til et 

bestyrelsesmedlem, som ikke er på valg”. Afstemning – Ikke 2/3 flertal – bortfaldet. 

3. Hvem kan gå ind for, at antallet af stemmetællere sættes ned til 2. Afstemningen viste, at 

kun 11 kunne gå ind for reduktionen til 2 stemmetællere, så de nuværende regler om 3 

stemmetællere fastholdes uændret.  

 

Det betyder rent praktisk, at bestyrelsens forslag til ændring af § 9, stk. 8 og 9 bortfalder, og de 

nuværende regler fastholdes. 

 

Dirigenten gik herefter til behandling af Jan Markers forslag til ændringer i § 16 og §,7. 

 

Jan Marker: Jeg frafalder. Kan afvente behandling, som en del af det samlede 

vedtægtsændringsforslag næste år.  

 

Michele Ramsing: Jeg synes, at forslaget til ændring af § 16 er en god præcisering og vil gerne have 

det til afstemning. 

 

Birthe Møller Hansen: Hvad med ”sidste bankdag”? Hvordan skal det fortolkes i forhold til den nye 

formulering? 

 

Der var almindelig enighed om, at hvis ”man har betalt inden 1. februar”, så havde ”man betalt 

inden 1. februar”, så er det medlemmets kvittering, som er gældende og ikke klubbens bogføring af 

den modtagne betaling, som er den almindelige tolkning af de nuværende regler. 
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Herefter blev forslaget til ny formulering af § 16 sat til afstemning: 

21 stemte for – Vedtaget med mere end 2/3 flertal. 

 

Der var ingen, som ønskede at genoptage Jan Markers forslag til ændring af § 7, som dermed 

bortfaldt uden behandling på denne generalforsamling. 

 

 

9. Bekendtgørelse af valgets resultater 
Der skal vælges 4. Og i overensstemmelse med de tidligere drøftede overgangsbestemmelser fra 7 

til 5 bestyrelsesmedlemmer, så er de 3 med højest stemmetal valgt for 3 år, og den med fjerde højst 

stemmetal for 1 år. Dirigenten oplyste, at der var optalt 68 stemmesedler. 

 

 Peter Vestergård – 54 stemmer – Valgt for 3 år 

 Michael Jacobsen - 38 – Valgt for 3 år 

 Charlotte Kristoffersen - 37 stemmer – Valgt for 3 år 

 Fleur Nauta - 33 stemmer – Valgt for 1 år 

 Garth Nauta – 28 stemmer – 1. suppleant 

 Michele Ramsing – 25 stemmer – 2. suppleant 

 Susanne Jensen - 21 stemmer – 3. suppleant 

 

Klapsalver og “Tillykke med valget” 

 

10. Valg af ekstern revisor. 

Bestyrelsen foreslog Anne Lage, som blev genvalgt uden modkandidater. 

 

11. Eventuelt 
Kim Rømer: I har sendt generalforsamlingsmaterialet som almindelig B-post og oplyst, at 

stemmesedlerne skal være indsendt senest 14 dage efter modtagelsen. Hvordan kan man vide, 

hvornår man har modtaget brevet, når man lige er kommet hjem fra 14 dages ferie, og hvordan kan 

revisoren konstatere, om man har overholdt fristen. 

 

Formanden: ”14 dage” efter modtagelsen var en fejl. Den rigtige dato (senest 15. april) er 

efterfølgende offentliggjort både på facebook og på hjemmesiden. 

 

Kim Rømer: Det bør være sådan, at man kan læse de rigtige informationer direkte ud af det 

modtagne materiale, uden at skulle på facebook eller på hjemmesiden. 

 

Formanden: Orienterede om, at ”formandens” G-mail adresse var blevet hacket og at flere 

medlemmer dels have modtaget en falsk historie om en fodboldtur til Leeds med opfordring til at 

sende penge og dels, at han efterfølgende ikke længere har adgang til den hackede G-mail adresse. 

Der kan derfor være sendt mails, som han ikke har set og derfor heller ikke har kunnet svare på. 

Gjorde opmærksom på, han også havde erfaret, at hvis en G-mail adresse slettes, fx fordi den er 

blevet hacket, så kan man ikke få den genoprettet! Beklagede meget de gener, det havde givet både 

ham selv og andre. 

 

Der er nu offentliggjort en ny mailadresse til formanden på hjemmesiden. Brug venligst den i 

stedet, og hvis der er medlemmer, som har sendt mails til formandens gamle G-mail adresse inden 

for den seneste uge, så genfremsend venligst til den nye adresse. 
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Ejnar Paulsen: Refererede til, at han havde deltaget i en aktivitet, som blev kaldt ”De skæve tankers 

klub”, hvor han, Thomas Pilborg, Sven Løvenkjær og Jan Marker havde drøftet bl.a. nye 

udstillingsformer fx dobbeltudstilling med en indlagt tredje udstilling som aftenudstilling, og der 

var bl.a. også indkommet et fint tilbud fra Pernille Bülow Glas på Bornholm på et fint glasservice. 

Hvad var der sket med de mange tanker og ideer, er det løbet helt ud i sandet? Jeg håber, der findes 

et referat, og at den nye bestyrelse tager nogle af de ideer og tanker op igen. Brug ideerne! 

 

Jan Marker: Vi har arbejdet videre med noget af det. Vi har bl.a. haft kontakt til Pernille Bülow, 

men har desværre ikke fået nogen form for respons. 

 

Birthe Møller Hansen: Service med newfer på (tidligere udstillingspræmier). Er der nogle, som 

mangler noget af ”det gamle udstillingsporcelæn”, så har jeg mit lager med på Gold Cup. 

 

Ejnar Paulsen: Hitlistereglerne er ændret til, at resultater fra DKK udstillinger nu tæller lavere end 

resultater fra newfklubudstillinger. Det er måske OK, men det er et problem, at ændringen først er 

blevet offentliggjort efter første udstilling. Man bør kun indføre ændringer i reglerne ved årets start 

og ikke efter årets udstillinger er gået i gang.  

 

Formand – Vi ændrede det efter problemet med årets guldhund sidste år og gjorde det så hurtigt 

som muligt. Beklager at det skete efter første udstilling.   

 

Ejnar Paulsen: Newfklubbens udstillinger er så A udstilling og DKKs udstillinger er B udstillinger? 

 

Kim Rømer: Hitlisteregler er faktisk besluttet på en generalforsamling.  

  

Garth Nauta: Du undgår jo ikke problemet med lige point. Fx kan det fortsat forekomme, at to 

hunde på 3 newfklubudstillinger får samme point, så har vi da samme problem. 

Jeg synes, at reglerne er klare nok. Den som opnår point først, bør vinde guld og den med samme 

point, men som opnår det senere, vinder sølv.  

 

Formanden: Det er ændret ved en bestyrelsesafstemning, så det kan ikke bare ændres. 

 

Flere mente, at reglerne først kan ændres næste år.  

 

Der var nogen diskussion om de nuværende hitlisteregler var bestemt på en generalforsamling eller 

blot drøftet på en generalforsamling. 

 

Dirigenten: Hvis de er bestemt på en generalforsamling, kan de kun ændres på en ny 

generalforsamling. Hvis de blot har været drøftet på en generalforsamling, kan det være OK med en 

bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen bør undersøge, om der er tale om det ene eller det andet og så 

handle derefter. Det lovede bestyrelsen at undersøge efterfølgende.  

 

Dirigenten foreslog, at hvis det viser sig, at de ændrede hitlisteregler skal til behandling på næste 

generalforsamling (hvis det viser sig, at det er det, der skal til for at ændre den nuværende 

beslutning), så bør man vedtage en bestemmelse om, at ”Hitlistereglerne besluttes af klubbens 

bestyrelse og evt. ændringer skal offentliggøres senest 1. januar i det år, hvor de træder i kraft.” i 

stedet for at gøre selve hitlistereglerne til en konkret generalforsamlingsbeslutning. Hvis man gør 

det til et direkte generalforsamlingsanliggende, kendte dirigenten mange eksempler fra andre 
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klubber på, at man kunne bruge meget lang tid på at drøfte det på en generalforsamling - uden at 

blive enige. 

 

Da der ikke var flere, som ønskede ordet under eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen 

kl. 16.05 og takkede for god ro og orden og undskyldte, at han ind i mellem er lidt strid! 

 

Formanden tog derefter ordet for at takke Hanne og Jan Kiding, dels fordi Jan havde taget initiativet 

til at benytte Aktivitetshuset i Greve, som var gratis at benytte og dels for ideen om at starte med 

fællesspisning, og ikke mindst fordi Hanne og Jan havde stået for at lave al maden og så var det 

hele endda væsentlig billigere end de løsninger, som tidligere har været anvendt til 

generalforsamlingen, hvor man typisk kun har fået kaffe og kage. Formanden overrakte en 

gavekurv til Hanne og Jan som tak for hjælpen. Stor applaus til Hanne og Jan og ”køkkenholdet” fra 

deltagerne på dagens generalforsamling. 

 

Formanden takkede desuden for den gode stemning og den gode dialog. Det er godt, når dialogen 

på generalforsamlingen er konstruktiv og fremadrettet, som den bestemt har været det i år! 

 

Dernæst takkede han K. K. Jensen for at have ledet generalforsamling og for at være så strid! 

Og dernæst takkede han Arno Mark for at for at springe til som referent med meget kort varsel. 

Begge fik overrakt en vingave. 

 

 

Udfærdiget, den    Godkendt, den 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Arno Mark, Referent    K. K. Jensen, Dirigent 

 

Note: Referatet er udfærdiget, som dialogen forløb på generalforsamlingen, så relaterede emner står 

ikke nødvendigvis beskrevet i direkte sammenhæng. Ikke alle indlæg på generalforsamlingen er 

referatført, da mange indlæg gav udtryk for synspunkter, som allerede var nævnt af andre.  

Samtlige afstemninger på generalforsamlingen er gennemført ved håndsoprækning, idet der ikke var 

nogen, som krævede skriftlig afstemning. 

Dialogen omkring behandlingen af lovændringsforslagene til § 8 og § 9 kan måske virke lidt 

uoverskuelige, så referent og dirigent har efterfølgende sammenskrevet de to paragraffer, som de 

kommer til at lyde fremadrettet ud fra dagens vedtagelser, og hvis de ændrede vedtægter endeligt 

kan godkendes af DKK – se vedlagte faktaboks med den nye samlede tekst. 
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Faktaboks: 

 

Efter behandlingen af bestyrelsens forslag til klubbens love § 8 og § 9 på generalforsamlingen den 

26.04.2014 i Greve, hvor nogle dele af forslagene blev vedtaget men andre forkastet af 

generalforsamling, har referent og dirigent sammenskrevet de to paragraffer, som de kommer til at 

lyde, hvis generalforsamlingens vedtagelser bliver godkendt af DKK.  

 

Det samme gælder for Jan Markers forsalg til ændring af § 16. 

 

Bestyrelsens forslag til § 8 og § 9: 

 

De ændringer til forslaget, som skete direkte på generalforsamlingen er markeret med rødt. De 

bestemmelser, som stammer direkte fra de gamle vedtægter (fordi de nye ændringer ikke fik 

fornødent flertal på generalforsamlingen) er markeret med grønt og ændringer i disse i forhold til de 

gamle vedtægter er markeret med rødt, fx fordi den pågældende bestemmelse er medtaget 

andetsteds i de nye vedtægtsforslag. 

 

******************************************************************************** 

 

Bestyrelsens sammensætning: 

§ 8. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser 

og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af 

DKK. 

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 

6, stk. 2, der er fyldt 18 år. 

  

Valg til bestyrelsen: 

§ 9. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen - suppleanter for 1 år ad gangen. 

Stk. 2. I ulige år vælges der 3/4 medlemmer til bestyrelsen og i lige år 2/3 medlemmer til 

bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. De kandidater, der ikke opnår valg, indtræder som 

suppleanter for et år af gangen i den rækkefølge, de har opnået stemmer til. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget 

afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning 

vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. 

I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen 

foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. 

suppleanter. 

 

Stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i 

bestyrelsesmedlemmets valgturnus. 

  

Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, 

kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller 

sekretær i hænde senest 1. marts. 

 

Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel 
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bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære 

generalforsamling. 

 

Stk. 8. Senest 31. december bekendtgøres navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer, samt om 

de pågældende er villige til at modtage genvalg. 

Samtidig indkaldes forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Sådanne forslag skal være 

formanden i hænde senest 1. marts. 

 

Stk. 9. Senest 1. april udsendes stemmesedler indeholdende samtlige kandidaters navne. De 

udfyldte stemmesedler skal være afleveret til postbesørgelse senest 15. april. 

 

Stk. 10. Stemmesedlerne optælles på generalforsamlingen af de på generalforsamlingen valgte 

stemmetællere. 

I tilfælde af stemmelighed foretages skriftligt omvalg mellem de pågældende på  

generalforsamlingen. 

 

Stk. 11. Afstemningen sker på særlige stemmesedler. 

a.       Stemmesedlen lægges i en kuvert påstemplet “STEMMESEDDEL”, hvorpå intet andet må 

være anført. 

b.       Denne kuvert lægges dernæst i en anden kuvert, der, for at stemmesedlen skal være gyldig, 

skal være forsynet med medlemsnummer, navn og adresse. Denne kuvert fremsendes til klubbens 

revisor. Revisor kontrollerer de fremsendte kuverter, åbner de kontrollerede kuverter og udtager 

kuvert nr. 2 mærket ”STEMMESEDDEL”, som i uåbnet tilstand afleveres til dirigenten på 

generalforsamlingen. 

Stk. 12. De valgte stemmetællere får af dirigenten overleveret kuverterne, hvorefter følgende 

procedure skal følges: 

a.       Såfremt der på kuvert nr. 2 er anført nogen form for afsender eller lignende, kasseres kuverten 

uåbnet. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af dirigenten. 

b.       Kuvert nr. 2 åbnes. Stemmesedlen udtages, og de afgivne stemmer sammentælles. 

c.       Resultatet af valget meddeles dirigenten, som dernæst offentliggør resultatet for 

generalforsamlingen. 

 

Ovenstående ordlyd erstatter § 8 og § 9 under ”Klubbens Ledelse” i de nuværende love og træder i 

kraft, når de er endelig godkendte af DKK. 

Bestemmelserne i § 9 stk. 8-12 er de bestående regler fra de gamle vedtægters § 9, stk.1. og til og 

med stk. 5., med de to ændringer i forhold til de gamle vedtægter, som er markeret med rødt, fordi 

de pågældende bestemmelser er medtaget i det nye forslag under § 9 stk. 3. og i § 9 stk. 6. 

 

******************************************************************************** 

 

Jan Markers forslag til § 16 og § 7 

 

§ 16 lyder efter vedtagelsen på generalforsamlingen, som følger: 

 

Ændringen i forhold til tidligere er markeret med rødt. 

 

MEDLEMSRETTIGHEDER: 
§ 16. Samtlige medlemmer som senest 1. februar har indbetalt kontingent, er berettigede til 

afgive stemme ved ordinære, ekstraordinære generalforsamlinger, urafstemninger, samt ved 

valg til bestyrelse, jf. § 8 og valg til regionsstyrelse, jf. § 17. 
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Stk. 2. Der kan ved generalforsamlingen ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 3. Valgbare er alene betalende medlemmer, 

der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance pr. 1. februar. 

 

§ 16 blev vedtaget som ovenfor beskrevet.  

 

Jan Marker trak sit ændringsforslag til § 7, som derfor ikke blev behandlet på generalforsamlingen, 

den 26.04.2014 og dermed er bortfaldet. 

 

Ændringen i § 16 træder ligeledes i kraft, når den er endelig godkendt hos DKK. 

 

******************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


