Schæferhundeklubben for Danmark - Repræsentantskabsmødet 2019
søndag d. 17. marts 2019 kl. 10.00
på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kassereren
a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
b. Kassereren forelægger budget for 2019 og 2020 til godkendelse
5. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i
hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - d.17.2. 2019 kl. 22.00.
6. Valg i henhold til lovenes §16
a. Valg af formand (for 2 år) (Peter Malta Larsen)
b. Valg af kasserer for 2 år (Tina Nørgaard)
c. Valg af sekretær for 1 år (Jan Herneth)
d. Valg af suppleant for Brugshunderådsformand for 1 år (Erik Ahrends)
e. Valg af Avlsrådsformand for 2 år (René Jørgensen)
f. Valg af suppleant for Avlsrådsformand for 1 år (Ulla Hansen)
g. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år
7. Godkendelse af revisor
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8. Eventuelt

Landsformand Peter Maltha Larsen (PML) bød repræsentanter, æresmedlemmer og tilhørere velkommen.
Der blev afholdt et minuts stilhed for bortgåede medlemmer.
Harry Toft fik overrakt diplom og 60-års nål for medlemskab af klubben.
Vivi Gilsager blev udnævnt til æresmedlem og fik nål og diplom.
Landsformanden henstillede til forsamlingen, at debatten på mødet skal være sober, pæn og ordentlig.
Ad 1. Valg af dirigent:
Ole Sarbæk og Jørgen Hindse var opstillet.
Jørgen Hindse (JH) valgt som dirigent.
JH erklærede repræsentantskabsmødet for gyldigt og beslutningsdygtigt.
Ad 2. Valg af stemmetællere: Åse Jensen, Jimmy Rasmussen, Martin Knudsen, Henning Visholm
Antal stemmeberettigede: 130
Ved almindeligt flertal kræves mindst 66 stemmer.
Ved kvalificeret flertal kræves 87 stemmer.
Ad 3. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
ÆM, Kurt Sørensen kom med et langt indlæg til beretningen. Han mener ikke, der er så slemt med dårlig
tone. Ros til VM-arrangementet. Flot figurantarbejde. Spørgsmål vedr. ændring af sekretariatet til eksternt
bureau. Kommenterede brugen af Facebook, DKK-samarbejdet, for meget styring af SV, stambogstallet i
Tyskland, aktivitetsniveauet i HB, mener det er godt, at avlsvejlederfunktionen er ændret. Det er et
problem, når kredsene bliver for små.
PML svarede, at vedrørende sekretariatet, så er der bl.a. besparelse til feriepenge, lokaler mm. Vi kan skrue
op eller ned, alt efter forbruget. Vi er ikke sårbare ved sygdom og ferie, og vi har adgang til flere færdigheder og sprog. Det nye sekretariat har bl.a. lavet VM-kataloget.
Åse Jensen, kr. 10: Kritik af at der ikke er ros til Poul Meineche i beretningen. Spørgsmål til tvungent
medlemskab.
JH: Henstilling om at beretningen mere tydeligt op i afsnit.
PML: Taget ad notam.
Avlsrådsformand Rene Jørgensen fortalte om baggrunden for aftalen med SV mht. dommere og 70-års
aldersgrænsen. Alle dommere er FCI dommere og kan dømme overalt, selv om de er fyldt 70 – undtagen i
SV.
Jimmy Rasmussen, kr. 64: På opdrættermødet blev det drøftet, at der i Danmark kun bør være dansk
kåring. De der ønsker at kåre i Tyskland, bør uddannes i Tyskland.
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Beretningen godkendt med overvejende majoritet.
Ad 4 a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse og ansvarsfrihed
Vivi Gilsager (VG) gennemgik først VM-regnskabet i slides, der beskrev forhistorien op til VM, så alle de
tidlige udgifter også var med.
VG kom bl.a. ind på begrundelse for valg af stadion, hvor Randers Stadion kom i spil. I 2017 samarbejde
med Visit Randers, som også deltog ved VM i Tilburg.
Grønsvær og faciliteter drives af FC Randers.
160 frivillige var i gang i løbet af ugen. Problemer med parkering medførte ekstra P-vagter, Hektor-sagen
krævede også ekstra bemanding.
VG gennemgik de forskellige punkter. Underskud: 211.101,23 kr. - svarende til 70 kr. pr medlem.
Særlige udgifter: Jubilæumsbogen blev dyrere både i tryk og forsendelse.
Entreindtægter blev meget lavere, idet konflikter med Randers Freja, medførte åben dør, så nogle snød sig
ind. Vi fik ikke momsfritagelse som lovet. Skat godkendte ikke vores ansøgning.
Færre stande pga. de danske regler.
Intet salg af P-pladser pga. situationen omkring stadion.
Tøjbudgettet er lidt højt. Der er solgt for ca. 200.000. kr.
Hoteludgifterne blev noget højere.
ÆM, Bent Andersen (BA), har sendt spørgsmål til regnskabet til HB, og gjorde opmærksom på, at han
mener, at klubben har momsfritagelse.
VG svarede BA: Penge fra instruktøruddannelsen blev bl.a. brugt til figurantuddannelse til VM,
camping på kreds 11’s plads var ikke i vores regi. Royal Canin har givet 50.000 kr. i kontanter + bannere,
armbånd, tøj, foder og meget mere.
Tina Nørgaard (TN) forklarede, at vi ikke kunne få momsfritagelse, da Skat vurderer, at VM er en
tilbagevendende begivenhed.
Gitte Bundgaard, kr. 63 spurgte om udgifter til hensættelser til VM.
VG: Overskuddet på forplejning fra boderne blev delt med Randers FC.
BA: Spurgte til budget for VM. Hvornår er det lavet?
VG: Tilbød at finde ud af det.
ÅJ, kreds 11: Budgettet burde have været sendt ud. Tror ikke at overskud på forplejning kan passe.
Tina Nørgaard (TN) fremkom med sine kommentarer til regnskabet. Historik omkring hendes tiltrædelse
som kasserer:
2 personers godkendelse af alle betalinger.
Flytning af alle konti til Danske Bank.
Skift til online økonomisystem – E-conomics.
Klubben udskriver nu korrekte fakturaer med fakturanumre.
Klubben har fået oprettet Mobilepay.
TN bogfører alle bilag siden skift til Vores Bureau (VB), hvilket sparer klubben for udgifter.
Forsøger at gøre regnskabet forståelig for alle.
Løbende status med sekretariatet/budgetopfølgning.
Tjek af priser på bladet: nuværende leverandør: 273.000 kr., 1. konkurrent: 180.000 kr., 2. konkurrent:
227.000. kr. For alle tre tilbud gælder + moms.
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Afvigelser fra 2017 til 2018:
AK og DNA + 8.709 kr.
Prøvegebyr + 46.16 kr.
Kursusvirksomhed + 41.992 kr.
DM – 85.897 kr.
Mødeudgifter: -102.478 kr.
Øvrige udgifter: -655.646 kr.
ÆM, BA spurgte ind til forskelligt i regnskabet: Kursregulering, momsrefusion, dommerudgifter,
hundefører-udgifter, ungdomsarbejdet.
TN: Klubbens revisor har valgt at bogføre på denne måde, og han har ingen anmærkninger haft til
regnskabet.
Dommeruddannelsen er betalt af DKK, af de gebyrer klubberne betaler for prøveregistrering.
Vi har valgt at rydde op i de forskellige konti og samlet dem.
Regnskabet godkendt med overvejende majoritet.
1 stemme imod.
Ad 4.b. Kassereren forelægger budget for 2019 og 2020 til godkendelse.
Budgettet enstemmigt godkendt.
Ad 5. Indkomne forslag
Forslag 1: Forkastet
Forslag 2: Vedtaget med overvældende majoritet, 1 imod
Forslag 3: Vedtaget med overvældende majoritet
Forslag 4: Forkastet
Ole Sarbæk begrundede sit forslag.
JH forklarede problematikken i lovforslaget, som kolliderer med de nuværende love.
Forsamlingen ønskede ikke at behandle forslaget.
Forslag 5: trukket, da den tilsvarende lovændring ikke blev godkendt ved DKK’s repræsentantskabsmøde.
6. Valg i henhold til lovenes §16
a. Valg af formand (for 2 år)
Peter Malta Larsen: Genvalgt med overvældende majoritet.
Ole Sarbæk: trak sit kandidatur.
b. Valg af kasserer for 2 år.
Tina Nørgaard: Genvalgt med overvældende majoritet.
Bent Andersen: trak sit kandidatur.
Ole Sarbæk: trak sit kandidatur
c. Valg af sekretær for 1 år
Jan Herneth: genvalgt
Ole Sarbæk: trak sit kandidatur.
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d. Valg af suppleant for Brugshundesrådsformand for 1 år
Erik Ahrends: valgt med overvældende majoritet
Ole Sarbæk: Trak sit kandidatur
e. Valg af Avlsrådsformand for 2 år:
René Jørgensen: 108 genvalgt
Fritz Bennedbæk: 20
Ole Sarbæk: 0
1 blank og 1 ugyldig
RJ fremkom med sine synspunkter, oprydning i regler, brydning af mønstre, avlsvejleder/skueassistenter,
ærlighed og åbenhed.
PML bad forsamlingen bakke op om RJ, og fremhævede det gode samarbejde.
f. Valg af suppleant for Avlsrådsformand for 1 år:
Ulla Hansen: Genvalgt med overvældende majoritet.
Ole Sarbæk: trak sit kandidaturg. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år:
1. suppl. Henrik Wittrup: 102
2. suppleant Siff M Olsen: 95
Henrik Jensen: 17
Henrik Jeberg: 9
Ole Sarbæk: 0
3 blanke stemmer
7. Godkendelse af revisor
Ole Stampe Revision: valgt
Herefter var der en times frokostpause.
7. Eventuelt:
Henrik Lunnsgaard, kr. 55: Ønskede mødet holdt et sted med mere plads.
Randi Salzwedell, kr. 30: Opfordrede HB til at lade den nye redaktør, i hvert fald det første år, lave bladet
med den gamle leverandør. Takkede repræsentantskabet for den pæne tone.
PML ønskede forsamlingens tilkendegivelse, om der skal være repræsentantskabsmøde hver andet år.
Forsamlingen ønskede hvert år.
Berit Andersen, kr. 61 bad forsamlingen tænke over det med repræsentantskabsmødet hvert andet år. Det
ville give meget mere arbejdsro til ledelsen.
VG: HUSK at tage reklame fra udvalgene i BHR.
Steen Larsen, kr. 22: Ønsker retningslinjer fra HB ved kassererskift, da det er blevet meget besværligt.
TN: Danske Bank stiller sig til rådighed for foreninger.
Jimmy B Rasmussen, kr. 64: Opfordrede HB til at modtage hjælp fra de opstillede kandidater.
Åse Jensen, kreds 10 påpegede den manglende bordplads. Efterlyste referat fra opdrættermødet.
Vibeke Mølgaard, kreds 14 svarede på spørgsmål vedrørende træneruddannelsen. Der bliver afholdt
workshops igen i år. Opfordrede kredsene til at finde egnede instruktører, da der er mangel på nye.
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PML påpegede, at det er meget dyrere at afholde møder andre steder end Fjelsted Skovkro, men lovede, at
HB undersøger mulighederne.
RJ takkede for valget. Lovede at referatet fra opdrættermødet ville blive offentliggjort i den kommende
uge.
Ros og applaus til kreds 47-Suså for foreningspris i kommunen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
PML takkede for dirigenten for indsatsen og ønskede forsamling god tur hjem.

_______________________________________________________________________________________
Dirigent
Referent
Jørgen Hindse
Karin Christiansen
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