
Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 5. marts 2011  
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling den 5. marts 2011 kl. 11.30. 
 
1.  Velkomst ved formand Hans Martin Christensen 
2.  Valg af dirigent 
3.  Valg af stemmetællere 
4.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2010 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011, fastsættelse af kontingent 2011 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er  
  Ellen Jørgensen - modtager genvalg  
  Heine Jørgensen  - modtager ikke genvalg 
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er 
  Jørn Abildgaard - modtager genvalg 
  Uffe Jacobsen  - modtager genvalg   
9. Behandling af indkomne forslag 
  Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
10.  Eventuelt 
 
Referat: 
1.  Velkomst ved formand Hans Martin Christensen 
Formand Hans Martin Christensen bød velkommen til en rigtig stor forsamling (ca. 78 
personer), specielt velkommen til Henning Kromann som æresmedlem. 
 
2.  Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Kristian Møberg. Valgt uden modkandidater. 
Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. 
Korthaarklubbens vedtægter. 
 
3.  Valg af stemmetællere 
Valgt blev Jørn Abildgaard, Flemming Gosvig og Otto Brunhøj Jensen 
 
4.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 
Formanden aflagde en god og fyldestgørende beretning. Beretning kan rekvireres hos 
bestyrelsen. Er offentliggjort separat på klubbens hjemmeside. 
Herefter var der frokost. 
 
Efter en god buffet mødtes forsamlingen igen. Herefter forespurgte dirigenten om der var 
spørgsmål til formandens beretning. Herefter klappede forsamlingen og formandens 
beretning var godkendt uden kommentarer. 
 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2010 
Ellen forelagde regnskabet for 2010 i hovedtal. Regnskabet var tidligere offentliggjort på 
klubbens hjemmeside og var fremlagt på bordene ved generalforsamlingen. Regnskabet 
udviste et overskud på kr. 46.130,13 efter henlæggelser. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, men ros for et flot regnskab. Tak til revisor Jørn 
Abildgaard for god og konstruktivt samarbejde omkring revisionen  
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011, fastsættelse af kontingent 2011 
Budgettet for 2011 blev ligeledes fremlagt. Der var enkelte poster der blev fremhævet, idet 
bestyrelsen har besluttet at bruge nogle penge til medlemspleje, bl.a. tilskud til bespisning 



ved Giveprøven, evt. bespisning ved Vingsted/Bredsten udstillingen. Ligeledes er der afsat 
beløb, således at der kan ydes et økonomisk honorar for skrivning af årbogen, hvortil 
endnu ingen har tilbudt sin hjælp. Der er også afsat midler til lodtrækning af 5 stk. jagter 
med stående hund blandt nye medlemmer indmeldt fra 1. oktober 2010 til 30. september 
2011. Bestyrelsen har ikke forslag om kontingentforhøjelse. 
Kommentarerne til budgettet var bl.a. at der evt. burde afsættes større beløb til reklamer 
for at synliggøre klubben noget mere. Der blev også talt om reklamemateriale til Sjælland 
til brug ved forskellige arrangementer, messer m.m. Kassereren kommenterede at 
bestyrelsen ikke havde noget problem med at overskride budgettet med hensyn til 
annoncering. 
 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er  
  Ellen Jørgensen - modtager genvalg  
  Heine Jørgensen  - modtager ikke genvalg 
Dirigenten bad om skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsesvalg. Ellen kom med forslag 
om at hun evt. afstod fra valg, hvorved der kunne gøres plads til en person mere med 
visionære tanker om klubbens fremtid og fremstød. Der kunne jo så laves en aftale om at 
hun fortsatte som kasserer, men udenfor bestyrelsen. Dette mente Karl Georg ikke var 
gunstigt, idet der altid er mange spørgsmål på et bestyrelsesmøde, som kun kassereren 
kan svar på. Bestyrelsen foreslog Villy Andersen fra Brovst, ligesom Ellen blev foreslået 
genvalgt. Der fremkom en del øvrige forslag på kandidater, men ud over Villy Andersen og 
Ellen ønskede andre ikke at modtage valg. Begge blev derfor valgt. 
 
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er 
  Jørn Abildgaard - modtager genvalg 
  Uffe Jacobsen  - modtager genvalg  
Både revisor og revisorsuppleant blev genvalgt uden modkandidater.  
 
9. Behandling af indkomne forslag 
Der var fremsendt forslag fra Roger Drue, Fyn: 
”Generalforsamlingen bør ikke afholdes i månederne marts og april” 
Begrundelse: I disse måneder er der som bekendt markprøver, både lokale og 
anerkendte, jeg mener, at det er meget vigtigt, at deltage i disse prøver, for at kan vise 
vores race, som har det svært i forvejen med tilbagegang, som vi bør gøre alt for at 
stoppe, dette gøres bedst ved at vise hvad vores race formår. Valget er så, vil man på 
generalforsamling eller vil man fremvise vores race? Håber på en saglig debat, jeg kan 
desværre ikke selv deltage på generalforsamlingen, da jeg tager på prøve. 
Bestyrelsen erkender at det nok ikke er det bedste tidspunkt at afholde generalforsamling 
på, men ud fra, at der er en del materiale der skal være klar til fremlæggelse på 
generalforsamlingen valgte man altså i år denne dato. Der udspandt sig en debat om dette 
punkt, og man enedes om en hensigtserklæring om ikke at afholde generalforsamlingen i 
markprøvesæsonen mellem 1. marts og 15. april. 
Rogers forslag blev herefter stillet til afstemning. Ingen stemte for forslaget og et meget 
stort flertal stemte imod.  
 
10.  Eventuelt 
Under dette punkt kan alt drøftes og debatteres, men intet kan vedtages. 
Villy takkede for valget og håbede han kunne leve op til forventningerne. Tak til Niels 
Korsbæk for de pæne ord i forbindelse med han kandidatur. Karl Georg takkede for en god 
generalforsamling og et godt møde forud med aktivgrupperne. Takkede for et godt oplæg 
fra Kim Staal og spurgte om der var en mulighed for, at han ville hjælpe med PR jobbet.  



Leif A. Jensen spurgte på status på nye prøver. Hans Martin nævnte dem i sin beretning. 
VJP – forårs unghundeprøve i FJD regi forventes godkendt i 2012. HZP – efterårs 
avlsprøve i FJD regi forventes godkendt i 2012. Derbyprøven – der arbejdes intenst – der 
er fuldtegnet i Sønderjylland, 1 tilmeldt på Sjælland. Herefter forsøges denne godkendt 
ligeledes fra 2012. 
Kim Staal spurgte til retningslinier for hvalpeformidling. Opfordrede til at der laves nogle 
sådanne, således at hvalpeformidlerne ved hvad der forventes af dem. Foreslog at man 
evt. ringede til 2 forskellige. Karl Georg kommenterede at der allerede var nogle der 
ringede til mere end 1, men nævnte ligeledes at det jo er svært for 2 forskellige personer 
at udtrykke sig helt ens. 
Der blev nævnt forslag om afholdelse af jagt for nybegyndere. Aktivgrupperne har stadig 
mulighed for at søge om tilskud til specifikke arrangementer.  
Søren Andersen spurgte om muligheden for at dele klubbens efterårsvinderklasse i 2, en i 
Nord og en i Syd på Lolland Falster. Bestyrelsen mener det vil gå ud over sammenholdet 
og klubånden, hvis prøven deles. Mener også det vil være umuligt at skifte mellem 
landsdelene. Det er svært at skifte terræn hvert år. Der er rigtig mange om buddet på de 
gode terræner. Vi er nødt til at afholde prøven hvor der er fugle. En kanon god prøve blev 
afholdt som nævnt i beretningen. Det med at der er langt til Lolland Falster holder ikke, for 
der er også langt til Giveprøven for nogle. Der blev snakket om evt. at lave noget fælles 
indkvartering og fælles bespisning aftenen før. Dette arbejdes der videre med. 
Herefter var der ikke flere kommentarer. Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde. 
Efter aftale med bestyrelsen gav Flemming Konnerup en kort redegørelse for de ny 
udstillingsregler i hovedpunkter, men opfordrede udstillere til at sætte sig ind i reglerne 
inden man skulle på udstilling. 
Der var herefter uddeling af pokaler til de der havde opnået resultater hertil. 
 
Mest vindende på mark: Skovby Boen’s Sillas ejer Gorm Henriksen 
Mest vindende på udstilling: Petermann’s Jolly ejer Erik Petermann 
Bedste resultat på FUME: Toes’ Utah ejer Niels Jørgen Nielsen 
Bedste resultat på fuldbrugsprøver: Østedgaards Malte ejer Jens Arne Hald 
Bedste resultat på schweiss: Rie von der Jydebek ejer Uffe Søndergaard 
Bedste resultat på DJ’s Forbundsmesterskab: Midtals’ Nala ejer Thomas Hørup 
 
Formanden takkede Heine for hans tid i bestyrelsen og overrakte ham en erindringsgave. 
 
Takkede for en rigtig god dag og en rigtig god stemning. 


