
Dagsorden for ordinær generalforsamling den 22. februar 2014 
 
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 2013 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014, fastsættelse af kontingent 2014 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er  
  Anders Wanstrup  - modtager genvalg 
  Allis Kiholm  - modtager ikke genvalg  
8. Valg af suppleant, på valg er 
  René Jørgensen - modtager ikke 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 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen til Korthaarklubbens generalforsamling, 
dejligt at se så mange (ca. 80), særlig velkommen til klubbens æresmedlem. 
Jeg vil starte med at mindes de af klubbens medlemmer der i det forgangne år er gået bort, og med 
et minuts stilheds udtale: Æret være deres minde. 
 
2. Valg af dirigent 
Næste punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og bestyrelsen vil gerne foreslå Leif Jensen. 
Leif Jensen blev valgt uden modkandidat. Startede med at konstatere at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet iht. Korthaarklubbens love. 
 
3. Valg af stemmetællere 
Valgt blev Birte Johansen, John Olsen og Laila Bilberg. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 
Formandens beretning er offentliggjort på klubbens hjemmeside og kan rekvireres hos sekretæren. 
Kommentarer: Tak for en bred beretning. Ikke bange for at der bliver 2 typer korthår, udstillings og 
brugshunde som hos andre racer. Hovedet er stadig klubbens adelsmærke. Udenlandske dommere 
ser ikke på samme måde på hovedet. Brugsmæssige egenskaber skal fastholdes. Kommentarer til 
bedømmelserne på de forskellige udstillinger. Excellent og CK må ikke devalueres. Man er 
selvfølgelig nødt til at bruge andre udstillinger, men en opfordring skal lyde til at man møder op på 
vores egne udstillinger FJD og Bredsten. At avle jagthunde må aldrig blive et modefænomen, det 
skal være brugshunde. Aflysninger af arrangementer i de forskellige aktivgrupper er beklageligt. 
Mener at der er udskiftning i persongrupperne, nye hundeførere skal være gearet til at deltage. En 
enkelt aktivgruppe havde inviteret nye medlemmer til statusmøde, der var en god deltagelse. Man 
skal hjælpe nye alt det man kan. Beretningen blev herefter godkendt. 
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2013 
Kassereren fremlagde og kommenterede enkelte punkter bl.a. udgiften til indkøb af bogen om 
Korthåren skrevet af Fl. Konnerup, som bestyrelsen har valgt at afskrive fuldt ud i 2013, med deraf 
følgende underskud. Regnskab godkendt. 
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014, fastsættelse af kontingent 2014 



Kassereren fremlagde ligeledes budgettet for 2014. Bad om generalforsamlingen kommentarer til 
diverse udgifter til bespisning ved forskellige arrangementer. Der var bred enighed om at disse 
penge var givet godt ud, så derfor kunne bestyrelsen rolig fortsætte med det. Bad ligeledes om 
generalforsamlingens kommentarer til udgiften til årbogen. Her var der også mange kommentarer 
om at den selvfølgelig skulle fortsætte. Det er endnu ikke muligt at gå langt nok tilbage på 
Hundeweb, og det er også meget lettere at sidde med en eller flere bøger og finde data. Lidt 
drøftelser af om de der køber bogen skulle afholde prisen fuldt ud eller det var ok at klubben betalte 
et underskud. Flertal for at det er ok den koster klubben penge. Det er et værdifuldt værktøj. 
Kassereren oplyste at bestyrelsen ikke havde planer om kontingentstigning. Budget 2014 blev 
herefter godkendt. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er  
Anders Wanstrup - modtager genvalg 
Allis Kiholm - modtager ikke genvalg 
Siden indkaldelsen til generalforsamling er offentliggjort har Anders valgt at trække sig fra 
bestyrelsen pga. af arbejdspres i sit civile liv. Han fortsætter dog med arbejdet med indførelse af de 
tyske prøver og samarbejdet i Verdensforbundet. Allis redegjorde for hvorfor hun valgte at stoppe, 
fortsætter som pokalansvarlig for klubben. 
Herefter var der forslag til bestyrelsen. Niels Jørgen Jørgensen foreslog Karl Georg Kristensen, som 
gik ud af bestyrelsen sidste år, men efter en lang snak gerne ville tage en tørn mere. Brænder stadig 
for arbejdet i klubben. Niels Erik Kromann blev foreslået af bestyrelsen. Begge blev valgt uden 
modkandidater. 
  
8. Valg af suppleant, på valg er 
René Jørgensen - modtager ikke genvalg 
Siden indkaldelsen til generalforsamling er offentliggjort har René besluttet sig for efter flere 
opfordringer, gerne at ville tage en periode mere. Foreslået blev også Per Kaa Kristoffersen. 
Herefter skriftlig afstemning. Afstemningen blev: Total antal stemmer 84, heraf 2 blanke, 56 til 
René og 26 til Per Kaa. René blev således valgt for en 2 årig periode. 
 
9. Behandling af indkomne forslag 
Et medlem havde fremsendt et forslag om en prøve til at afdække vandpassion, helst som en 
anerkendt prøve, næstbedst en prøve i klub regi. Motiverede sit forslag. Ment som et oplæg til 
debat. Mener vi godt kunne ønske mere vandpassion. Kommentarer: Hvorfor ny prøve, vi har jo 
andre prøver hvor dette bliver afprøvet. Brug disse prøver noget mere. Hunde skal have det som en 
naturlig del af de egenskaber der er nedavlet. Disse elementer findes i de tyske prøver som indføres 
i Danmark. Skal evt. også eksponeres udadtil for andre racer. Evt. en prøve i aktivgruppe regi. 
Man enedes om at forslagsstilleren i samarbejde med andre hundefolk arrangerer en testprøve og 
melder tilbage til bestyrelsen. 
Vedtægtsændringer. Bestyrelsen havde sidste år et forslag som var en vedtægtsændring. Derfor 
havde bestyrelsen gennemgået og justeret vedtægterne og haft dem til forhåndsgodkendelse hos 
DKK’s juridiske afdeling. Det forslag som startede vedtægtsændringerne blev ikke godkendt i 
DKK, idet der ikke var lovhjemmel hertil. Men nu var vi i gang med en justering for at få 
vedtægterne up to date så det valgte vi at fuldføre. Vedtægterne blev herefter gennemgået, 
kommenteret og ændret på enkelte punkter og godkendt. Disse sendes nu til DKK til endelig 
godkendelse. Lægges herefter på hjemmesiden. 
 
10. Eventuelt 
Her kan alt drøftes men ingen beslutninger tages. 
Karl Georg takkede for valget og sagde at han stadig havde motivationen og interessen for 
bestyrelsesarbejdet. Kommenterede at mange nye hundeførere mangler et tilhørsforhold til en 
person som kan vejlede dem, måske skulle man indføre en mentorordning.. Overveje samarbejdet 



med aktivgrupperne, om det måske kan gøres anderledes. Evt. en liste på hjemmesiden med 
støttepersoner/mentorer. 
Niels Erik takkede også for valget og sagde at han har tanker og ideer til arbejdet i klubben. 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og en sober tone. 
Tak til Leif Jensen for veludført arbejde. 
Herefter uddeling af pokaler til vindende hunde i 2013 samt Årets ildsjæl 2013 som fortjent efter 
mange års trofast arbejde for klubbens medlemmer blev tildelt Per Svan, Hedehusene. 
 
 


