Kurilean Bobtail Klubbens GF 2019
Dagsorden for

Kurilean Bobtail Klubbens generalforsamling 2019
Lørdag d. 18. maj kl. 14.00. Blåhøjvej 67, 6933 Kibæk.
1. Registrering af stemmeberettigede
 5 fremmødte og 3 fuldmagter
2. Valg af dirigent og referent
 Knud Erik er dirigent – Jeanette er referent
3. Valg af stemmetællere
 Kirsten & Tanja
4. Bestyrelsens beretning
 Topkatte og titeltager, er kåret på udstillingen i Horsens, desværre var vores præmier fra Royal
Canin udeblevet, så de måtte eftersendes
 Vi måtte holde EGF pga vedtægtsændringer
 Vi har lavet pr materialer som er rolll up, visitkort, flyers, vi har tilbudt medlemmerne har få
tilsendt til uddeling på show og fremvisninger. Pt er det kun i det jyske det uddeles.
 Det lykkedes desværre ikke at få en stand med i forum, da bestyrelsen var forhindret i at deltage og
medlemmerne ikke ønskede at hjælpe klubben.
 Der er udarbejdet beskrivelse af racen, til flere online sider.
 Der har ikke været opbakning til specialshow i 2018, der arbejdes på specialshow d. 24. august
2019 i Norge. Siv og Galina står som hovedarrangør med klubben i ryggen.
5. Godkendelse af årsregnskab
 Enstemmigt godkendt
6. Godkendelse af budget
 Enstemmigt godkendt
7. Behandling af indkomne forslag
o Forslag 1 – 2 og 3 enstemmigt vedtaget
o Forslag 4 – 5 og 6 bortfalder derfor
o Forslag 7 – enstemmigt vedtaget
o Forslag 8 – enstemmigt vedtaget
o Forslag 9 – enstemmigt vedtaget
8. Fastsættelse af kontingent
o Forslag 3 Støttemedlem 50 kr. Hovedmedlem 100kr. Husstand 150 kr. Opdrættermedlem 250 kr
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9. Valg
a) Bestylesesmedlemmer
Jeanette valgt med 7 stemmer
Tanja valgt med 7 stemmer
Knud valgt med 7 stemmer
Kirsten er valgt som supelant med 7 stemmer
b) Revisor
Rune modtager ikke genvalg
Siv stiller op, hun er enstemmigt valgt med 7 stemmer

10. Eventuelt
 Til sidste års GF kom flere medlemmer med goder råd og forslag til bedre samarbejde og at få
medlemmer til at hjælpe med at gøre racen synlig med stand på show og ved fremvisninger. PT har
det kun været muligt at få hjælp til det i Jylland.
 Vi håber medlemmerne støtter op om specialshow i Norge

Forslag 1
§3 Stk 2 Medlemstyper
Der findes to typer medlemskab: Hovedmedlem og opdrættermedlem.
Opdrættermedlemmer vil blive skrevet på klubbens opdrætterliste og vil kunne bruge klubbens killingeliste
Ændres til
Der findes fire typer medlemskab: Støttemedlem, Hovedmedlem en person. Hustand to personer på
samme folkeregister adresse. Opdrættermedlem max to personer, det gælder de opdræt hvor begge står
på stamnavnbeviset og har samme folkeregister adresse.
Støttemedlemmer må deltage i klubbens arrangementer dog ikke topkatte listen. De er ikke valgbare til
bestyrelsen, har ikke stemmeret på GF/EGF.
Hovedmedlem, husstand, opdrættermedlem kan deltage i alle klubbens arrangementer.
Opdrættermedlemmer vil blive skrevet på klubbens opdrætterliste og vil kunne bruge klubbens killingeliste,
samt tilbyde killingekøber et medlemskab til reduceret pris.
Begrundelse:
Præcisering af hvilke medlemsskaber der er og hvad medlemsskabet omfatter
Forslag 2
§4 stk. 4 Stemmeberettigelse
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Hvert medlemskab har en stemme, hvis personen er over 18 år, og kontingentet er betalt senest 14 dage
før afholdelse af GF.
Ændres til:
Støttemedlemmer: ingen stemmeret. Hovedmedlemskab har en stemme. Husstand har max to stemmer de
skal have samme folkeregister adresse. Opdrættermedlemsskab har max to stemmer, det gælder de
opdræt hvor begge står på stamnavnbeviset og har samme folkeregister adresse.
For alle Stemmeberettigede gælder, at de skal være over 18 år og kontingentet er betalt senest 30 dage før
afholdelse af GF/EGF.
Begrundelse:
Præcisering af hvem medlemsskabet omfatter og hvor mange stemmer hvert medlemskab har til GF/EGF.
Og det nye medlem kan nå at blive registreret og få den tilsendt mail med dagsorden til GF/EGF
Forslag 3
§4 Generalforsamling (GF) og ekstraordinær generalforsamling (EGF)
Stk. 6: Dagsorden punkt 8. Fastsættelse af kontingent
Støttemedlem 50 kr. Hovedmedlem 100kr. Husstand 150 kr. Opdrættermedlem 250 kr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag 4
§3 Medlemstyper
Der findes to typer medlemskab: Hovedmedlem og opdrættermedlem.
Opdrættermedlemmer vil blive skrevet på klubbens opdrætterliste og vil kunne bruge klubbens killingeliste
Ændres til
Der findes tre typer medlemskab: Hovedmedlem en person. Hustand to personer på samme folkeregister
adresse. Opdrættermedlem max to personer, det gælder de opdræt hvor begge står på stamnavnbeviset og
de har samme folkeregister adresse. Hovedmedlem, husstand, opdrættermedlem kan deltage i alle
klubbens arrangementer. Opdrættermedlemmer vil blive skrevet på klubbens opdrætterliste og vil kunne
bruge klubbens killingeliste, samt tilbyde killingekøber et medlemskab til reduceret pris.
Begrundelse:
Præcisering af hvilke medlemsskaber der er og hvad medlemsskabet omfatter
Forslag 5
§4 stk. 4 Stemmeberettigelse
Hvert medlemskab har en stemme, hvis personen er over 18 år, og kontingentet er betalt senest 14 dage
før afholdelse af GF.
Ændres til:
Hvert hovedmedlemskab har en stemme. Husstand har max to stemmer de skal have samme folkeregister
adresse. Opdrættermedlemsskab har max to stemmer, det gælder de opdræt hvor begge står på
stamnavnbeviset og har samme folkeregister adresse.
For alle Stemmeberettigede gælder, at de skal være over 18 år og kontingentet er betalt senest 30 dage før
afholdelse af GF/EGF.
Begrundelse:
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Præcisering af hvem medlemsskabet omfatter og hvor mange stemmer hvert medlemskab har til GF/EGF.
Og det nye medlem kan nå at blive registreret og få den tilsendt mail med dagsorden til GF/EGF
Forslag 6
§4 Generalforsamling (GF) og ekstraordinær generalforsamling (EGF)
Stk. 6: Dagsorden punkt 8. Fastsættelse af kontingent
Hovedmedlem 100kr. Husstand 150 kr. Opdrættermedlem 250 kr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag 7
Stk. 4: Ophør af medlemskab
Medlemmer kan ophæve deres medlemskab ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen eller ved undladelse af
kontingentbetaling. Klubben kan sætte medlemskaber i bero, hvis medlemmet modarbejder klubbens
formål. Medlemskabet vil herefter blive prøvet på næstkommende generalforsamling, hvor medlemmet vil
blive ekskluderet ved et flertal herfor på 2/3 af de afgivne stemmer. Medlemmer bliver automatisk
ekskluderet, hvis de bliver suspenderet fra en hovedklub under FIFé. Services fra klubben frafalder, hvis
kontingentet ikke er betalt til tiden, eller medlemskabet er sat i bero. Ved ophør af medlemskab returneres
kontingentbetalingen ikke.
Ændres til
Medlemmer kan ophæve deres medlemskab ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.
Klubben kan sætte medlemskaber i bero, hvis medlemmet modarbejder klubbens formål. Medlemskabet vil
herefter blive prøvet på næstkommende generalforsamling, hvor medlemmet vil blive ekskluderet ved et
flertal herfor på 2/3 af de afgivne stemmer. Medlemmer bliver automatisk ekskluderet, hvis de bliver
suspenderet fra en hovedklub under FIFé. Services fra klubben frafalder, hvis kontingentet ikke er betalt til
tiden, eller medlemskabet er sat i bero. Ved ophør af medlemskab returneres kontingentbetalingen ikke.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Forslag 8
§5 Bestyrelse
Bestyrelsen vælges på GF, og den er ansvarlig over for GF. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer,
men den kan bestå af op til 5 personer. Et ulige antal foretrækkes. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter
GF, og en person kan have flere ansvarsposter. Formanden tegner foreningen.
Ændres til
Bestyrelsen vælges på GF, og den er ansvarlig over for GF. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer,
men den kan bestå af op til 5 personer. Et ulige antal foretrækkes. Udenlands medlemmerne kan have en
repræsentant i bestyrelsen, denne har fuld stemmeret i bestyrelsen/klubben, men kan ikke deltage i FD
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møder. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter GF, og en person kan have flere ansvarsposter. Formanden
tegner foreningen.
Begrundelse:
Tilføjelse af udenlands repræsentant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foreslag 9
§5 Bestyrelse
Stk. 3: Perioder
Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er bestyrelsesmedlemmer, der har
siddet i 2 år, på valg. Hvis der er plads i bestyrelsen, kan flere bestyrelsesmedlemmer vælges ind. Fratræder
et bestyrelsesmedlem fortsætter bestyrelsen. Hvis den dermed er på under 3 personer, indkaldes der til
EGF.
Ændres til
Stk. 3: Perioder
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og revisor vælges for 1 år ad gangen. Hvert år er
bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i 2 år, på valg. Hvis der er plads i bestyrelsen, kan flere
bestyrelsesmedlemmer vælges ind. Fratræder et bestyrelsesmedlem fortsætter bestyrelsen. Hvis den
dermed er på under 3 personer, indkaldes der til EGF.
Begrundelse:
Revisor vælges normalt kun for et år af gangen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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