
Dagsorden for ordinær generalforsamling den 28. februar 2015. 
  
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 2014 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015, fastsættelse af kontingent 2015 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er  
  Ellen Jørgensen - modtager genvalg  
  Villy Andersen - 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 3 uger 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. 85), 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. Da dirigenten overtog hvervet og erklærede 
generalforsamlingen lovlig indvarslet, var der 2 medlemmer der stillede spørgsmålstegn ved, hvem 
der havde stemmeret. 
På sidste års generalforsamling 2014 havde vi vore vedtægter op til revision. I den forbindelse 
ønskede forsamlingen at opkrævning på årskontingentet først blev udsendt efter 
generalforsamlingen, således at de der f.eks. havde betalt kontingent for 2014 kunne deltage med 
stemmeret på generalforsamlingen i 2015 som jo netop omhandler 2014. Hidtidig praksis har været 
at opkræve kontingentet pr. 1. februar. 
Konstateringen fra de 2 personer var, at de medlemmer der havde betalt kontingent for 2014 godt 
kunne deltage med stemmeret om det der omhandlede 2014, nemlig formandsberetning og 
regnskab, men ikke kunne stemme om budget for 2015 og ikke kunne deltage i valg til bestyrelsen, 
som jo skal sidde fremover. Og evt. efterfølgende punkter på dagsorden f.eks. forslag. 
Da debatten ikke førte til nogen afklaring, bad dirigenten generalforsamlingens deltagere tage 
stilling til, hvorvidt generalforsamlingen kunne fortsætte med stemmeret til de fremmødte. Hvilket 
blev vedtaget med håndsoprækning og kun enkelte (4) stemte imod.  
 
3. Valg af stemmetællere 
Valgt blev Birte Johansen, Per Morville og Laila Bilberg. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 
Formandens beretning er offentliggjort på klubbens hjemmeside og kan rekvireres hos sekretæren. 
I forlængelse af formandsberetningen aflagde KGK beretning fra møde afholdt i FJD 25.02.15, hvor 
der blev valgt ny formand og næstformand. Nu skal der arbejdes videre, et godt konstruktivt møde. 
Kassererposten i FJD blev også berørt, der er et nyt emne på banen nemlig Ole Dahl Madsen. Dette 
arbejdes der videre med. 



Kommentarer: 
Udsætningspolitikken blev nævnt. DJ er tovholder og man var bange for at der på forhånd var givet 
køb på dette. Der er på ingen måder givet køb på udsætning, der kæmpes med næb og klør. Det er 
utrolig vigtigt at det er de rette personer der skal forhandle. Der er afholdt et rigtig godt møde på 
Kalø om dette emne, hvor der blev strammet op i forhold til forhandlingerne. Hvalpetillæg – Det er 
meget svært at planlægge hvalpetillæg, løbetider, ferietider o.m.a. spiller ind. Men meget 
beklageligt at der ikke har været flere hvalpe i 2014. Udstilling kommenteret – Det er tidligere på 
generalforsamling for mange år siden vedtaget at Vingsted/Bredsten ikke måtte stå i vejen for FJD’s 
udstilling. Forslag om at bruge FJD’s som den fornemmeste. Problemet er også at der kun er 2 
korthårsdommere. Det er et af problemerne, vil man have sin hund færdig som champion, er man jo 
nødsaget til at tage på DKK udstillinger. Beretningen godkendt. 
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2014 
Kassereren fremlagde regnskabet og kommenterede enkelte punkter. 
Spørgsmål til posten udmeldte medlemmer. Foreslog at aktivgrupperne får liste over udmeldte og 
kunne tage kontakt til de i deres område og høre hvad årsagen var. Regnskab godkendt. 
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015, fastsættelse af kontingent 2015 
Kassereren fremlagde ligeledes budgettet for 2015. Kassereren oplyste at bestyrelsen ikke havde 
planer om kontingentstigning. Budget 2015 blev herefter godkendt. 1 undlod at stemme. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er  
Ellen Jørgensen - modtager genvalg  
Villy Andersen - modtager ikke genvalg 
Villy begrundede hvorfor han ikke ønskede genvalg, og foreslog Per Kaa Kristophersen som 
bestyrelsen nye kandidat. Herefter skriftlige forslag til valg. Mange blev nævnt, men da disse blev 
spurgt om de var interesserede, var der 3 tilbage som var villige til valg. 
Per Kaa Kristophersen, Ellen Jørgensen og Rene Jørgensen 
Per fik 45 stemmer, Ellen fik 57 stemmer, Rene fik 38 stemmer. Per og Ellen valgt for en 2 årig 
periode. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er 
Jørn Abildgaard - modtager genvalg 
Uffe Jacobsen - modtager genvalg  
Revisor og revisorsuppleant genvalgt uden modkandidater.   
 
9. Behandling af indkomne forslag 
Der var kommet et forslag. 
Vil gerne stille forslag til den kommende generalforsamling: At det skal være et krav i 
avlsvejledning at HD status hos begge forældre er oplyst og godkendt efter dansk standard hvis man 
ønsker at komme på klubbens hjemmeside med salg af hvalpe, for på denne måde vil man vel  
undgå uheldig avl/salg af hvalpe. 
mvh bent nielsen 
ps. hd status skal selvfølgelig være A eller B  
Bent motiverede sit forslag.  
Kommentarer: Kunne evt. indføre A og B stambøger. Køberne stilles valgfrie. HD er til en vis grad 
arveligt, meget diffus, aldrig avle på en hund der er faldet, risikoen er større hvis man ikke 
fotograferer. Man minimerer risikoen, støtter forslaget. KGK – hunden er købt hos mig. Avlet på 
A+B hunde. Et stort problem at udenlandske hundes status ikke kan godkendes i DKK. Mener at 
alle skal have ret til at komme på hjemmesiden. 
DKK skal godkende udenlandske resultater iht. FCI. 



Man skal kunne skrive ind i resultatlisten om den er i avlsregisteret, så ved man at forældredyrene 
er A+B. I et kuld kan man teoretisk sige at 2 kuldsøskende er fuldstændig ens. Er imod at man 
indfører restriktioner, så får vi yderligere nedgang i hvalpetillæg. A+B hunde = 95%, vi har ikke et 
problem. Vi vil gerne have flere avlere – det modvirker dette forslag. De avler alligevel og får solgt 
deres hvalpe. Har man noget ide om hvor mange der er faldet og hvor ejeren så har fjernet dem. 
Afstemning: Ja 45, Nej 26, Ugyldige 3, Blanke 4. 
    
10.  Eventuelt 
Her kan alt drøftes men ingen beslutninger tages. 
Forslag om at opstilling af kandidater til valg til bestyrelse, skal indsendes til bestyrelsen inden 
generalforsamlingen. Dette kræver en vedtægtsændring. 
Forslag om at afholde generalforsamlingen lidt før. 
Per: Tak for tilliden ved valg, jeg har haft mange gode oplevelser med korthåren og klubben. 
En spurgte til aktivgrupperne. KGK fortalte at han havde været i kontakt med aktivgrupperne for at 
høre hvad der rører sig. Niveauet bliver ikke sat op lige nu men holdes på status quo. Evt. invitere 
nye ud en dag med deres hund. Omtalte en evt. hyggedag på Fyn for at få lidt samling på øen. 
Avlerne kunne invitere deres hvalpekøbere. Bestyrelsen har nedsat et udvalg 
Fremtidsudvalg/Ungdomsudvalg. 4 medlemmer der skal komme med deres input til hvad de kunne 
tænke sig. Spændte på dette tiltag. Nogle steder i aktivgrupperne ønsker man nye til at tage over. 
Møde med aktivgrupperne forud for generalforsamlingen ønskes taget op igen. Overvej igen en ny 
medlemsdag, det var en kanon oplevelse. På hvalpelisten kan der ved en hund stå – Alle resultater 
bestået i udlandet – lidt dårligt. Ønsker disse resultater registreret på hundene i Hundeweb under 
udenlandske resultater. Har heldigvis fået flere nye ind i aktivgruppen Storstrømmen ved at gå 
sammen med flere forskellige hunderacer. Måske en mulighed andre steder også. 
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 2014 samt Årets ildsjæl 2014 som fortjent efter 
mange års trofast arbejde for klubbens medlemmer blev tildelt Kurt Grün, Tårs. 
 
 
 


