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Referat af generalforsamling i Tårnborg forsamlingshus den 11. marts 2018 
 

Fremmødte: 74 stemmeberettigede, seks ikke stemmeberettigede. 

 
1. Valg af dirigent 
 
 Bjarke Sabroe blev valgt som dirigent og godkendte generalforsamlingens lovlighed. 
 
2. Valg af referent 
 
 Pia van Acker blev valgt 
 
3. Valg af to stemmetællere 
 Jette Voergaard og Lars Hindsgaul blev valgt. 
 
4. Godkendelse af beretninger 
 
 Intet under agility 
 Intet til Avl og Sundhed 
 Intet til BHU 
 Intet til Kommunikation 
 Intet til LP og Rally 
 Intet til Udstilling 
 Intet til bestyrelsens beretning 
 
 Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge) 
 

Poul-Erik havde ikke så meget at sige i forhold til regnskabet, men vi vil meget gerne have flere 
medlemmer og mere aktivitet. Vi har haft lidt større udgifter i forhold til repræsentationer end vi 
plejer pga. både glædelige og sørgelige begivenheder. 

 
 Ingen kommentarer og regnskabet er godkendt 
 
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed. 
 

Poul-Erik håber, vi får flere medlemmer og flere tilmeldinger til aktiviteter, men ellers er budgettet 
lidt forsigtigt og konservativt. 

 
7. Fastsættelse af kontingent 
 
 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt. 
 
8. Behandling af indkomne forslag. 
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 Der forelå to forslag fra bestyrelsen:  

• Ændring af vedtægterne §9 stk. 2. vedr. udvalg (AG, BHU og LP) 
Formænd vælges for to år i stedet for ét. 
Tilføjelse: Udvalg skal bestå af min. 3 maks. 5 medlemmer – bestyrelsens repræsentant 
undtaget. 

• Ændring af vedtægterne §10 stk. 7. Bestyrelsesreferater skal ikke nødvendigvis underskrives, men 
blot godkendes skriftligt af de tilstedeværende.  Bestyrelsesmøder foregår telefonisk og referater 
printes ikke ud til underskrift efter mødet. 

 
 Begge forslag blev godkendt. 
 
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen 
 

Brian Honoré gjorde opmærksom på forsøg på stemmefusk og indstillede som revisor, at valget 
omgøres og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at denne situation ikke har ophævende virkning på valget. Alle 
indkomne stemmer skal optælles. Problemstillingen skal efterfølgende bevises. 

 
 Valg til bestyrelsen, hvor stemme kunne afgives på max. 2 ud af de 3 stillere: 
 
 86 gyldige stemmesedler 
 10 ugyldige stemmesedler 
 
 Stemmerne fordelte sig således: 

Pia van Acker 63 

Poul-Erik Olsen 60 

Mads Orbe 23 

   
 Pia van Acker og Poul-Erik Olsen blev genvalgt. 
 
10. Valg af suppleanter. 
 
 74 stemmesedler 
 1 ugyldig 
 73 gyldige 
 Stemmerne fordelte sig således: 

Vibeke Stadager 48 

Pia Møgelvang 40 

Mads Orbe 30 

  
 Vibeke Stadager og Pia Møgelvang blev valgt. 

 
Tonie Brabrand ville gerne have uddybet, om der har været snyd med i afstemningen. Dirigenten 
pointerede, at der var tale om ugyldige stemmer, ikke om snyd. Nogle stemmer var afleveret i en 
enkelt kuvert, så man ikke kunne afgøre, om de var afleveret korrekt. Stemmerne havde ingen 
indflydelse på valget. 

 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 Bjørn Friis blev foreslået. 
 Brian Honoré foreslået, men modtog ikke genvalg. 
 Bjørn Friis blev valgt. 
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 Pia Møgelvang blev valgt som revisorsuppleant. 
  
12. Valg af udvalgsformænd 
 
 Brugshundeudvalget 
 Afgivne stemmer 73, heraf 4 blanke 
 Stemmerne fordelte sig således: 

Jørgen Nielsen 49 

Brian Honoré 20 

 
Jørgen Nielsen blev valgt. 
 
Marlene Meincke spurgte ind til Jørgens udtalelse for et halvt år siden, hvor han var træt af sporten 
og ønsker uddybet, hvordan han nu kan være klar til at varetage rollen som brugshundeformand.  
 
Martine Lafrenz spurgte Jørgen om, hvad han vil lave af tiltag for at få bredden med. 

 Jørgen svarede, at han har fuld tillid til, at de kredse, der får tildelt udtagelser er fuldt kapable. 
 

Gitte Hansen beder Brian Honoré om at forklare, hvordan det gode samarbejde med bestyrelsen skal 
genoprettes.  

 
Brian svarede, at han har en forventning om, at bestyrelsen ikke sidder for egen vindings skyld, men 
for foreningens. Brian vil træffe de nødvendige og fornuftige beslutninger hen ad vejen. 

 
 LP-udvalget 
 Ulla Høm blev genvalgt. 
 
 Agilityudvalget 
 Flemming Hansen blev genvalgt. 
 
13. Eventuelt 
 Marlene Meincke - spørger ind til den nye sponsorpolitik, vedtaget af bestyrelsen. 

Karina Annesen svarer, at det handler om ligebehandling, hvor det er nødvendigt med regler for at 
kunne administrere det. Hvem skal kunne sponsere, hvem skal på tøjet – når nu ikke alle kan. Skal 
enkeltpersoner kunne få tildelt retten, skal kenneler fra andre foreninger? Hvordan udvælges 
sponsorer – og hvad er signalværdien fra SBH’s side? Det er tidligere diskuteret, hvordan dette skulle 
administreres, men først nu endt ud i regler. Det skal betragtes fra et meget overordnet synspunkt – 
det handler ikke om hvad nogle få gerne vil – og ikke vil. 

  
Søren Jensen:  Har nu egen sponsor til kommende VM, så hvad er reglerne her?  Vil da håbe at ALLE 
klubbens kenneler er blevet spurgt!? 

 
 Karina:  Henviser til Brian H. ang. spørgsmålet om der er rettet henvendelse til alle klubbens kenneler. 
           Der arbejdes på en løsning, så VM holdet kan få tøj – VM deltagere kontaktes for information. 
 
 Brian beder Karina om at uddybe udtalelsen vedr. ”nogle få personer”.  
 

Torben mener ikke klubben er stor nok til at sige nej til sponsorater. Det må være en selvfølge at alle 
VM deltagere skal sponsoreres – så klubben kan sende alle afsted med samme beklædning. 

 
            Mads Orbe mener politikken virker som en lappeløsning og en begrænsning. Han foreslår 
            sponsorpakker til x antal kroner, så folk kan byde ind på dem. 
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Martine: spørger bestyrelsen om vi tror, at nogle kunne finde på at provokere som sponsorer? Mener 
det er tydeligt det handler om kennel Jenos. 

  
Gitte Hansen: Har kæmpet rigtig meget for, at vi skal komme i ens tøj, men agility og IPO hundeførere 
har forskellige behov. Opfordrer de nye udvalgsformænd til at samarbejde om sponsoraftaler. 

  
Poul-Erik: kommenterer, at alt er godt, så længe vi er gode venner og klubben har brug for pengene. 
Ser det dog som en nødvendighed, at vi får regler og politikker, for overhovedet at kunne styre det. 

  
 Brian: viser eksempel på logoernes størrelse –  for at demonstrere, hvor lidt der er stort postyr over. 
  

Claus Henriksen: Foreslår et sponsorudvalg, synes at det er forkert, at de enkelte udvalg søger 
sponsorater hver for sig. Det vil give mening, at bestyrelsen vælger nogle mennesker, der er 
ansvarlige for at hente penge ind til klubben. 

  
Torben: Synes, at det er forkert at forbyde kenneler at få logo på tøjet. Han foreslår et fælles logo med 
små navne under. Hvis man ikke ønsker at gå med logoerne, må man lade være med at stille til VM. 

 
Tonie Brabrand: Stiller nogle forventninger til den valgte bestyrelse. Hun har en fornemmelse af en 
splittet klub, og ser det som bestyrelsens opgave at gøre noget. Forventer en vis respekt fra alle til 
alle. 

 
Annette Lynggreen: Læste i beretningen, at vi har en sund race, men spørger ind til, hvad vi gør i 
forhold til epilepsi. Kan vi (med DKK i ryggen) kræve registrering? Bestyrelsen vil gerne tage emnet op 
igen, rejse det i ASU. Karina tager det med på kommende formandsmøde i DKK lørdag d. 17. marts.  

 
Pia Møgelvang opfordrer alle til at melde hunde med epilepsi ind i Christina Gulløvs register. Det må 
være i alles interesse at opdrætte sunde og raske hunde. 

 
Karina sluttede med at takke for kæmpe fremmøde og opbakning. Bestyrelsen vil arbejde hen imod 
en klub, som medlemmerne kan være glade for at være medlem af. Takker for de gode input, som vi 
vil arbejde videre med. 

 
 
 
    
 Bjarke Sabroe - godkendt    Pia van Acker 
 Dirigent      Referent 


