Referat af Generalforsamling i Foreningen for Spælsau i Danmark lørdag d. 9 marts 2019 på
Mogenstrupskolen, Mogenstrup Parkvej 10a, 4700 Næstved.
1. Valg af dirigent – Maj-Britt Steiniche blev valgt.
Henrik Ørnstrøm og Johnny Nielsen blev valgt som stemmetæller
Referent: Josephine Henriksen
Fremmødt var 11 med stemmeret.

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. – sendt ud til medlemmer
Glemt at informere omkring Kintraks. På Roskilde dyrskue var der Spælsau repræsenteret, men ikke på
Herning. Vi vil gerne have spælsau på alle dyrskuer.
Bestyrelsens utilfredshed omkring Camillas beretning blev omtalt.
Kan ikke søge omkring ejerskabet over dyr, der er registreret i enkeltdyrs registreringen
Drøm om at alle dyr bliver registreret i enkeltdyrs registreringen.
Bestyrelsens beretning er godkendt.

3. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.
Forslag 1:
1. at bytter om på punkt 4 og 5 på indkaldes til generalforsamling (forslaget blev stillet ved
sidste generalforsamling af forsamlingen tilstede).
2. forslag til at undlade punkt 4 ved fastsættelse af kontingent som under punktet i
budgettet, men bestyrelsen er ikke tryk ved at ”bestemme” kontingentet, men vil at
generalforsamlingen fastsætter kontingentet.
3. som i punkt 1. men yderligere Forslag til at budgettet fremover ikke skal godkendelse, men
kun er til orientering – men undlades i år
Stemmer om p 2. 3 stemmer for
Stemmer om punkt 1. 8 stemmer for ud af 11 stemmeberettigede
Det indkommende forslag er godkendt og træder straks i kraft i Jævnført til § 10

Forslag 2:
Brevstemme ved generalforsamlingen.
Problematikken omkring hvordan der skal brevstemmes og for modforslag samt nye
bestyrelsesmedlemmer ikke har mulighed for at stille op på generalforsamlingen på dagen. Samt der er
risiko for at færre møder op på generalforsamlingen.
Der er ikke fremlagt et konkret vedtægtsforslag og vi ikke helt ved, hvor det skal lægges ind. Det er hele §
10 der skal ændres for imødekomme forslaget.

1

Referat af Generalforsamling i Foreningen for Spælsau i Danmark lørdag d. 9 marts 2019 på
Mogenstrupskolen, Mogenstrup Parkvej 10a, 4700 Næstved.

Ingen af de fremmødte stemte for.
Diskussion omkring placeringen omkring generalforsamlingens placeringen og det meget forskelligt
fremmøde har gjort, at vi har valgt at holde det på Sjælland. Endvidere kunne vi bruge lokalerne gratis.

5. Regnskab for det forløbne år og budget for indeværende år fremlægges af kassereren til godkendelse.
Budgettet endte ud med et overskud pga. kåringer osv. ikke blev til noget pga. omstændigheder omkring
dette. Der er købt artikler til racegodkendelses.
Gebyrer = bank gebyrer og har undersøgt om mulighed for bankskifte. Der blev snakket om det var en
mulighed at undersøge bankernes gebyrer igen, men det blev ikke endelig afgjort.
Regnskabet er godkendt
Racegodkendelses fremgangsmåden bliver diskuteret og der vil komme mere ud omkring dette og dette
uddybes efter mødet.
Budget
Der er ikke taget udgangspunkt i bogsalg i indtægter
Vi vil gerne have programmet forenings administrator for at gøre det nemmer for bestyrelsen at
administrere medlemmer både kontingent og nyhedsmail osv.
Udgifter til opfølgnings kursus til racegodkenderne. Ønsker om at få nordmændene herned og også evt.
lave et kursus arrangement i den forbindelse.
Vi budgetterer igen med et underskud til fordel for medlemmerne.
Budgettet er godkendt

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet bibeholdes uændret. - vedtaget

6. Valg af formand
Camilla Næstholdt Petersen blev genvalgt som formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Oplæsning af Gustav Bangs ansøgning for forsamlingen.

På valg til bestyrelsen:
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Noomi Toftegård – modtager genvalg fik 11 stemmer
Josephine Henriksen – modtager genvalg fik 10 Stemmer
Gustav Bang – modtager valg fik 5 stemmer
Karin Klovborg – modtager valg fik 7 stemmer

Noomi Toftegård, Josephine Henriksen og Karin Klovborg blev valgt ind i bestyrelsen.
Mikael Malinowski er valgt som suppleant og Gustav Bang bliver spurgt om han ønsker en plads som
suppleant.

8. Valg af revisor
Michael Nielsen er genvalgt

9. Eventuelt
Kintraks blev vist og snak om racegodkendelse

Tak for i dag og god ro og orden.

Bestyrelsen har konstitueret sig efter mødet som følger:
Camilla N Petersen - Formand
Majbritt Steiniche - Næstformand
Mette Stener Hoe - Sekretær
Noomi Toftegård - Kassere
Josephine Henriksen - Bestyrelsesmedlem
Henriette Olsen - Bestyrelsesmedlem
Suppleant:
Mikael Malinowski
Gustav Bang
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