Kurilean Bobtail klubbens generalforsamling lørdag d 4. april 2020 Kl. 14.
Den holdes online pga. Covid-19. Der laves en gruppe på Facebook til formålet.
Dagsorden:
1. Registrering af stemmeberettigede


6 stk. Tanja, Siv, Knud, Kirsten, Maren, Jeanette

2. Valg af dirigent og referent
 Jeanette
3. Valg af stemmetællere
 Siv
4. Bestyrelsens beretning
Året startede med et møde i FD og med de andre specialklubber, hvor Tanja, Knud og
Jeanette deltog.
Klubben har med det nye materiale været mere synlig på udstillinger i 2019, det har givet
en øget interesse for racen.
Topkattene blev præsenteret på Jyraks udstillingen i Nyborg, det var en fantastisk hyggelig
dag. Tak til jer der var mødt op.
Special show i Norge, blev desværre ikke til noget, da det endte med at klubben sagde fra
pga der var for meget andet på dette show.
Der er blevet arbejdet på en opdateret beskrivelse af racen, som kan ses på hjemmesiden,
den skulle gerne komme i KatteMagasinet på et tidspunkt
Topkatte liste for 2019 tæller 11 katte og 3 titel tager.
3 bestyrelsesmedlemmer har forladt posten, Kirsten er kommet ind som suppleant
 Beretning godkendt med alle stemmer
5. Godkendelse af årsregnskab
 Godkendt med alle stemmer
6. Godkendelse af budget
 Godkendt med alle stemmer
7. Behandling af indkomne forslag
 Nedlæggelse af klubben, godkendt med alle stemmer.
 Der er ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 2. Maj kl 14, den bliver også afholdt
online i samme gruppe som GF.
 Alle syntes det var meget trist at støtten og opbakningen til klubben ikke var større,
at vi med så lille en race ikke kunne stå sammen om vores lille klub.

8. Fastsættelse af kontingent


Udgår, da klubben nedlægges

9. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer
 Da der ikke er nogen der har meldt sig til de to ledige poster, fortsætter den nuværende
bestyrelse i nedlægningsperioden.
b. Revisor
 Siv er på valg, Valgt med alle stemmer.
10. Eventuelt
 Ingen kommentar
Forslag 1
Bestyrelsen stiller forslag om nedlæggelse af Kurilean Bobtail Klubben. Pga manglende interesse
og opbakning.
Praktisk:
Klubben nedlægges pr. 31/12 2020
Klubben har pt en lille formue på 4220,56 kr. som står på klubbens PayPal konto, fra dette beløb
skal der købes præmier til topkattene 2019 og 2020
Vi foreslår at de resterende pengene gemmes og bruges til et kommende Specialshow som
afholdes i Danmark el. Norge, senest i 2021. Showet skal være ledet af en af klubbens
medlemmer. Så de stadig går til vores smukke race.
Det resterende beløb sendes til Hittekat ved Brita Rodam
Jeanette & Siv vil gerne fortsætte administrationen at pengene.
Klubbens hjemmeside er betalt til d. 7-2-2021, den drives fortsat af Jeanette og regnskabet vil
være offentlig tilgængelig på hjemmesiden
Fra februar 2021 vil Jeanette overtage siden, så der stadig er en fælles informationsside om vores
smukke race. Regnskabet vil stadig være offentligt tilgængeligt på siden
Domænet kurilean.dk er købt af Jeanette og Knud Erik før klubbens start og de har også stået for
den årlige betaling af domænet. Derfor tilfalder domænet kurilean.dk dem ved klubbens
nedlæggelse.
Klubbens logo er ligeledes betalt af Jeanette og Knud Erik og rettigheden til at bruge denne går
også tilbage til Jeanette og Knud Erik

