
 

Indbydelse til Generalforsamling i 

Foreningen for Spælsau i Danmark. 
Vi afholder Temadag med efterfølgende 

Generalforsamling lørdag d. 26. marts 2022 kl. 10.00 på Bolbro 

Brugerhus, Stadionvej 50 L-M, 5200 Odense V 

 

Vi starter dagen med temaet Racegodkendelse, hvor vi vil gennemgå 

følgende punkter: 

● Hvorfor og baggrunden for racegodkendelse - Josephine Henriksen 

● Hvad er forskellen på Gammel Norsk (GNS) og Farvet Spælsau (FS) - Josephine 

Henriksen 

● Hvordan kommer man i gang med racegodkendelse - Racebeskriver udvalget 

● Status, hvor mange er godkendte GNS/FS - Racebeskriver udvalget 

● Spørgsmål 

 

Ca. kl 12.00 frokost (Husk tilmelding 12/3 hvis du ønsker frokost) – 

Foreningen er vært med en sandwich til medlemmer. 

 

Kl 13.00 begynder Generalforsamlingen 

 

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.  

3. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse. (Se 

bilag – foreløbig indkommet forslag) 

4. Regnskab for det forløbne år fremlægges af kassereren til godkendelse. 



 

5. Budget for indeværende år fremlægges til orientering  

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af formand  

 Josephine Henriksen er på valg (genopstiller) 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 Maj-Britt Steiniche er på valg (genopstiller) 

 Gustav Marinus Bang er på valg (genopstiller ikke) 

 Henriette Olsen er på valg (genopstiller ikke) 

9. Valg af revisor – Peter Vergo (villig til genvalg) 

10. Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Medlemskab med stemme- og opstillingsret er gældende 7 dage efter modtaget betalt 

kontingent. 

 

 

 

Bestyrelsen har besluttet at yde tilskud til broen for de medlemmer som kommer østfra. 

Der gives tilskud på kr. 200,- pr bil forudsat at der er mindst 2 medlemmer i bilen. 

 

 

 

Af hensyn til forplejning kaffe/the/kage vil vi gerne have en tilkendegivelse fra dem der 

ønsker at deltage. Tilmelding sendes til karina@radstedlund.dk angiv navn.  

Ønsker du også at deltage i temadag og dermed ønsker sandwich skal tilmeldingen være 

modtaget senest 12/3. 

mailto:karina@radstedlund.dk


 

 

 

BILAG: 

Vedtægtsændringer FORSLAG: 

 

§10. Vedtægtsændringer 

Foreningens vedtægter kan ændres på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær 

generalforsamling. I begge tilfælde skal indkaldelse med forslag til vedtægtsændringer være 

tilgængelig på hjemmesiden mindst 14 dage før. 

Beslutning om vedtægtsændringer kan kun træffes med flertal på mindst 3/4 af de på 

generalforsamlingen fremmødte medlemmer, hvorefter ændringerne straks træder i kraft. 

 

Ændres til:  

Foreningens vedtægter kan ændres på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær 

generalforsamling. I begge tilfælde skal indkaldelse med forslag til vedtægtsændringer være 

tilgængelig på hjemmesiden mindst 14 dage før. 

Forslag til vedtægtsændringer til behandling/afstemning ved næstkommende generalforsamling 

skal være indgivet til formanden senest 30 dage før generalforsamlingen. 

Beslutning om vedtægtsændringer kan kun træffes med flertal på mindst 3/4 af de på 

generalforsamlingen fremmødte medlemmer, hvorefter ændringerne straks træder i kraft. 

 

§4. Kontingent. 

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling, således: 

- Medlemsskab koster 250 kr 

- Støtte medlemskab for Organisationer og virksomheder koster 500 kr. 

 

Ændres til: 

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling, således: 

- Medlemsskab koster 250 kr 

- Husstandsmedlemsskab koster 400 kr. (omfatter 2 personer på samme adresse, navn på begge 

personer skal oplyses) 

- Støtte medlemskab for Organisationer og virksomheder koster 500 kr. 

 

 


