Referat fra Kurilean Bobtail Klubbens generalforsamling
Lørdag d. 26. maj 2018 kl. 14.00
Dagsorden
1. Registrering af stemmeberettigede
4 stemmeberettigede tilstede. Jeanette har fuldmagt fra 2
2. Valg af dirigent og referent
Tanja dirigent
Jeanette referent
3. Valg af stemmetællere
Vibeke og aksel er valgt
4. Bestyrelsens beretning
I Kurilean Bobtail Klubben startede 2017 med uddelingen af præmier til klubbens topkatte
på JYRAKs udstilling i Århus d. 2. april 2017. Der var mange flotte præmier, så tak til jer, der
sponsorerede.
Topkattene for 2017 bliver præmieret i næste måned på JYRAKs udstilling i Fængslet i
Horsens. Tak til alle jer, der støtter op om konkurrencen.
De norske medlemmer af klubben prøvede på at få stablet et special show på benene i
Norge, men desværre var ingen af klubberne i det sydlige Norge interesserede. I stedet
arbejder medlemmerne nu på et special show i 2019, som vi alle ser frem til. Tak for I vil
arbejde på det.
Vi overvejede at afholde et special show på Sjælland for at skifte mellem landsdelene, men
da flertallet af bestyrelsen bor i Jylland havde vi behov for hjælp fra de sjællandske
medlemmer. Desværre blev special showet ikke til noget.
I bestyrelsen har vi måtte sande, at alle har travle hverdage ved siden af
bestyrelsesarbejdet. Vi behov for hjælp fra jer medlemmer for vi kan afholde ting som
special show og uddeling af topkatte præmier i fremtiden, medmindre nye medlemmer får
lyst til at give sig i kast med en bestyrelsespost. Derfor vil vi som sidste år opfordre jer
medlemmer til at kontakte os, hvis I har forslag til nye tiltag eller gerne vil påtage jer en
opgave.
Sidst vil vi gerne sige tak til Sussie og Tanja, der træder ud af bestyrelsen, for deres arbejde
for klubben.
5. Godkendelse af årsregnskab
Regnskabet godkendt uden kommentar

6. Godkendelse af budget
Budget godkendt uden kommentar
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen
8. Fastsættelse af kontingent
Almindeligt medlemskab 100 kr. Opdrætter (Med adgang til hjemmesiden) betaler 150 kr.
9. Valg a. Formand Lykke genopstiller ikke.
Knud Erik Jensen er valgt
Valg b. Sekretær Ninna genopstiller ikke.
Lykke Kirstine Simonsen er valgt
Valg c. Revisor Rune genopstiller.
Rune Jensen er genvalgt
10. Eventuelt
 Forslag om at lave foldere, som kan give med killingekøbere, for at øge
medlemstallet
 Have en synlig stand på udstillinger, hvor folderen også kan uddeles.
 Vi skal afsted med klub stand noget mere, både på show og fremvisninger. Også på
Sjælland - måske et af de sjællandske medlemmer vil have noget pr materiale til at
ligge?
 Syntes gruppen skal have et fælles logo som kan bruges på opdrætters hjemmeside
som linker til Kurilean siden, hvor der kan hjælpes nye opdrættere på vej. Logoet
kan/skal også bruges på div udstillinger så gruppen bliver mere synlig og det er et
"stempel" som vi er fælles om.

