Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet
Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019

Forslag 1 – fremsendt af Hovedbestyrelsen
Nuværende tekst:
§ 11. KONTINGENT:
Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud
for et år ad gangen.
Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** af medlemskontingentet til
Schæferhundeklubben for Danmark.
Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark.
Kredsens andel udbetales kvartalsvis.
Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er
sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. Kontingentrestance ud over
en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af medlemskab og
tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan
ikke automatisk generhverves.
*135 kr.: Fuldt betalende medlem ** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem
Ændring til § 11:
Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud
for 1, 3 eller 5 år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** årligt af
medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark.
Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales
kvartalsvis.
Forfaldsdagen fastsættes til den 1. april. Ved første indmeldelse opkræves fra datoen, hvorved
indmeldelse er sket og frem til efterfølgende 1. april.
Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen.
Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører
fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet
indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves.
*135 kr.: Fuldt betalende medlem
** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem
Begrundelse:
Ved disse ændringer bliver det muligt fremover, at kernemedlemmer kan betale deres medlemskab
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for en længere årrække. Samtidig vil denne ændring medføre mindskning i ekspeditionstid på
sekretariatet i forbindelse med opkrævning af medlemskontingenter.

Forslag 2 – fremsendt af Kreds 22 Bornholm
Ændringsforslag til §13:
Nuværende tekst:
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden
senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.
Det foreslås ændret til:
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være kredsformanden i hænde
senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.
Begrundelse: Det er stadig lovligt at sende forslag med almindelig post. Postforsendelser kan være
flere dage undervejs. Man risikerer derfor, at forslag, der er afsendt rettidigt, først når frem efter
generalforsamlingens afholdelse.

Forslag 3 – indsendt af Hovedbestyrelsen
Ændringsforslag til §16:
Nuværende ordlyd:
§ 16, Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd: Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7
medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær, kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden
for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens Brugshunderåd.
Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes hvert år og gælder
for en 2-årig periode.
Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut majoritet.
Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet
tilsagn om at ville modtage valg.
Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær,
bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal.
Vedrørende valg af rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år.
Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.
I tilfælde hvor en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at
konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, sættes vedkommendes post på valg ved
førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende
skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg.
Alle Suppleanter vælges for 1 år, og deres gerning starter umiddelbart efter
repræsentantskabsmødets afslutning, og ophører ved det næste repræsentantskabsmødes start.
HB-medlemmer skal være medlem af DKK.
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Avlsrådet består af avlsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avlsrådsformanden
og godkendes af hovedbestyrelsen.
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af
brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen.
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet. Kandidater, der ønskes
opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til sekretariatet senest 4 uger
før Repræsentantskabsmødets afholdelse. Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår
situationer, hvor der viser sig mangel på kandidater, så er det frit for repræsentanterne at stille sig
til rådighed på mødet som valgbare.
Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres
offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens
sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data.
Ønskes ændret til:
Avlsrådet består af avlsrådsformanden samt af et passende antal medlemmer, der udpeges af
avlsrådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er
eksteriørdommer.
Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af et passende antal medlemmer, der
udpeges af brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen. Det tilstræbes at 1
medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer
Begrundelse: Det er praktisk, at rådene kan udpegr rådsmedlemmer efter behov. Der kan i en
periode fx være brug for 3 medlemmer, mens der i en anden kan være behov for 4 eller 5.

Forslag 4 – fremsendt af Ole Sarbæk
Nuværende tekst:
§ 16, Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd:
Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær,
kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens
Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes
hvert år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut
majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt
har givet tilsagn om at ville modtage valg.
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Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær,
bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af
rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2
bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant
indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en
suppleant indtræder i bestyrelsen, sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende
repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således
vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg.
Alle Suppleanter vælges for 1 år, og deres gerning starter umiddelbart efter
repræsentantskabsmødets afslutning, og ophører ved det næste repræsentantskabsmødes start.
HB-medlemmer skal være medlem af DKK.
Avlsrådet består af avsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avsrådsformanden
og godkendes af hovedbestyrelsen
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af
brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen.
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til
sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse.
Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår situationer, hvor der viser sig mangel på
kandidater, så er det frit for repræsentanterne at stille sig til rådighed på mødet som valgbare.
Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres
offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens
sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data.
Ændringer til § 16
§ 16, Hovedbestyrelse, Schæferhunderacerådet og Arrangementsrådet:
Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær,
kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Schæferhunderacerådet og formanden
for klubbens Arrangementsrådet. Valg af hovedbestyrelse finder sted på
repræsentantskabsmødet, som afholdes hvert år og gælder for en 3-årig periode. Landsformand
og rådsformænd skal vælges med absolut majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan
kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.
Landsformand, kasserer og Schæferhunderacerådet vælges de ulige årstal. Næstformand,
sekretær, bestyrelsesmedlem og Arrangementsrådet vælges lige årstal. Vedrørende valg af
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rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2
bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant
indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en
suppleant indtræder i bestyrelsen, sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende
repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således
vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg.
Alle Suppleanter vælges for 1 år, og deres gerning starter umiddelbart efter
repræsentantskabsmødets afslutning, og ophører ved det næste repræsentantskabsmødes start.
HB-medlemmer skal være medlem af DKK.
Schæferhunderacerådet består af en Schæferhunderacerådsformand samt af mindst 4
medlemmer, der vælges af på repræsentantskabsmødet, for en 3-årig periode.
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Arrangementsrådet består af en Arrangementsrådsformand samt af mindst 4 medlemmer, der
vælges af på repræsentantskabsmødet, for en 3 årig periode.
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til
sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse.
Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår situationer, hvor der viser sig mangel på
kandidater, så er det frit for repræsentanterne at stille sig til rådighed på mødet som valgbare.
Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres
offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens
sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data.
Begrundelse:
De nuværende råd bruger alt for megen tid og kræfter på arrangementsplanlægning, og afgørelse
hvem der skal dømme på arrangementerne.
Det er mange medlemmernes opfattelse at Avlsrådet udelukkende er til for udstillerne, og
Brugshunderådet er til udelukkende for sportshundeførerne.
Den opfattelse må vi bekæmpe, så vi får samlet racen og medlemmerne.
Der er ingen sammenhæng imellem det nuværende rådsarbejde, en sammenlægning vil fremme
sammenarbejdet imellem udstillings- og brugshundeparterne.
I de seneste år har vi oplevet en splittelse af racen, til to varianter der på væsentlige punkter
adskiller sig meget fra hinanden, det er et håb at sammen lægningen, kan afhjælpe dette uvæsen.
I Schæferhunderacerådet er det racens tarv, fysiske - og psykiske sundhed der skal varetages. De
tiltag rådet kommer frem til, skal godkendes af HB, og er der tale om ændringer af regler, så er
Arrangementsrådet forpligtet til at implantere ændringerne i regelsættet.
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Arrangementsrådet skal varetage arrangementskalenderen, godkende kredsenes ønsker om
arrangementer. Planlægge bemandingen af LD-skuerne, HAS, AK, DM/VM-udtagelser, og DM.
Arrangementsrådet står også for reglerne for deltagelse i brugsprøver, udstillinger og avlskåringer.
Arrangementsplanerne og regelændringerne skal godkendes af HB.

Forslag 5 – fremsendt af Hovedbestyrelsen
Nuværende tekst:
§ 31. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER:
Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
A. Tildeling af misbilligelse eller advarsel
B. Frakendelse af kennelmærke
C. Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub
D. Udelukkelse af den pågældende person samt af de hunde, som ejes af den pågældende, fra
deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer,
prøver, konkurrencer og andre aktiviteter E. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring
F. Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub
G. Nedlæggelse af avlsforbud
Punkt A kan bringes i anvendelse af Schæferhundeklubbens hovedbestyrelse.
De i punkt A nævnte disciplinære foranstaltninger kan ikke bringes i anvendelse, før indklagede
har haft mulighed for at udtale sig.
Flere af disse foranstaltninger kan af Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn, der har den endelige
afgørelse i disciplinærsagen i de med Dansk Kennel Klub samarbejdende specialklubber, bringes i
anvendelse samtidig.
De under B, C, D, E, F og G nævnte sanktioner kan ikendes for bestemt tid eller for stedse.
Ønskes ændret til:
§ 31. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER:
Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
A. Tildeling af misbilligelse eller advarsel
B. Udelukkelse af den pågældende person samt de hunde, som ejes af den pågældende, fra
deltagelse i Schæferhundeklubbens udstillinger, prøver, skuer, konkurrencer og andre aktiviteter.
C. Frakendelse af kennelmærke
D. Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub
E. Udelukkelse af den pågældende person samt af de hunde, som ejes af den pågældende, fra
deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer,
prøver, konkurrencer og andre aktiviteter
F. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring
G. Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub
H. Nedlæggelse af avlsforbud på den eller de hunde, der ejes af den pågældende person.
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Disse foranstaltninger kan bringes i anvendelse enkeltvis eller sammen.
Punkt A - tildeling af misbilligelse eller advarsel- kan tillige bringes i anvendelse af
Hovedbestyrelsen.
De i punkt A nævnte disciplinære foranstaltninger kan ikke bringes i anvendelse, før indklagede
har haft mulighed for at udtale sig.
De under punkt B nævnte foranstaltninger kan tillige bringes i anvendelse af Hovedbestyrelsen.
Udelukkelse efter punkt B er begrænset til maksimalt 12 måneder. Tildeling af sanktioner efter
punkt B, kan appelleres til DKK’s bestyrelse.
Alle sanktioner, bortset fra de under punkt A og B nævnte, kan ikendes for bestemt tid eller for
stedse.
Sanktionerne kan gøres gældende over for medlemmets husstand og over for eventuelle medejere
af kennelen.
Flere af disse foranstaltninger kan af Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn, der har den endelige
afgørelse i disciplinærsagen i de med Dansk Kennel Klub samarbejdende specialklubber, bringes i
anvendelse samtidig.
Genindtrædelse i rettigheder, der er frakendt, kan efter udløbet af frakendelsesperioden ske efter
ansøgning fra den pågældende.
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