
Referat af generalforsamlingen i Myndeklubben, lørdag den 18. februar 2012. Korsør

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog K.K. Jensen, som enstemmigt blev valgt til dirigent. KK konstaterede, at 
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. KK konstaterede endvidere at 
udsendelsen af materialet først var sket 8 dage før generalforsamlingen hvor det af vedtægterne fremgår 
at det skal ske 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen opfordres til at udsende 
materialet rettidigt fremover.

2. Valg af referent
Allan Dambo Nielsen blev valgt som referent.

3. Valg af stemmetællere
Frida Ehlers og Karin Janzs blev valgt som stemmetællere.
Der var 15 stemmeberettigede og 4 fuldmagter. 

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
KK konstaterede at beretningen var udsendt til alle før generalforsamlingen og efterspurgte kommentarer 
& spørgsmål til hvert enkelt afsnit.
Lars Johansen supplerede med at der under afsnittet ”Coursing” vedrørende EM burde tilføjes 2 hunde 
som nr. 6 (Gamilla Gazilla & Susie).
KK konkluderede at det skal indskrives i den endelige beretning for 2011.
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelses af ansvarsfrihed 
(decharge)
Allan Dambo Nielsen forelagde det reviderede regnskab og kommenterede bl.a.
- indkøb af rosetter ved ny leverandør, afholdelse af flere udstillinger end et normalt år
- færre deltagere til LC i Jylland end tidligere men til gengæld flere deltagere på Sjælland, som sammen 
med træning igen i 2011 giver et særdeles pænt overskud, der er i 2011 indeholdt udgifter til coursing på 
indkøb af snor til maskinerne til de næste par (omkostning på ca. 5000 kr)
- den største udgiftspost er Myndenyt, hvor portoen endvidere er sat kraftigt op i 2011 
- kontorhold indeholder forsikringer for klubben, både en ansvarsforsikring samt en 
bestyrelsesansvarsforsikring, således klubben er forsikret i forhold til såvel skader på tredjepart samt 
overfor de der arbejder for klubben ved arrangementerne (deltagelse er ej dækket men på eget ansvar)
- generalforsamling samt møder med DKK/FCI indeholder endvidere Karins deltagelse i det årlige møde i 
coursing-udvalget under FCI, hvor klubben betaler kostpris for rejse og ophold
- investeringsudgiften er anvendt til nyt materiel til coursing i Jylland, der delvist har forbedret 
materielsituationen
- 40-års jubilæum er blevet fejret med færre omkostninger end budgetteret
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og der blev meddelt ansvarsfrihed til bestyrelsen.

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent
Lars Johansen gennemgik bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år med 7 planlagte udstillinger og 
2 lure-coursing konkurrencer med certifikat. Aktivitetsniveauet med gåture og foredrag fortsættes, der er 
planlagt handlerdag med Niklas Eriksson fra Sverige søndag den 19. februar. Myndeskuet er planlagt 
afholdt i februar. Klubben deltager i PR-arrangement med stand og evt. coursing opvisning på Store 
Hestedag i Roskilde (01-02 september). Det forventes at vi starter arbejdet op med afholdelsen af 
udstillingen FCI/ESH 2015, da det er et meget stort arrangement (forventet 3-500 deltagende hunde). 
Bestyrelsen vil endvidere arbejde på en betydelig udvikling af elektronisk kommunikation i klubben.

Allan Dambo Nielsen gennemgik det kommende års budget (se bilag).

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 25 kr pr. medlemskab, således priserne fra 2013 bliver 375  
kr for enkelt medlemskab, udenlandske medlemmer 425 kr, 450 kr for familiemedlemskab (375 kr +75 
kr) og udenlandske medlemmer 500 kr (425 kr + 75 kr).



Der var livlig debat om kontingentstigningen, som blev vedtaget med overvejende flertal.

7. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
Allan Dambo Nielsen (villig til genvalg), Kirsten Lind (ikkevillig til genvalg), Nina Martini Christensen 
(opstillet). 

Der er ikke indkommet andre forslag, så Allan Dambo Nielsen og Nina Martini Christensen er hermed 
valgt til bestyrelsen. Kristina Boldt blev på dagen valgt som 1. suppleant og Jacob Christensen som 2. 
suppleant.  

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
Arne Duelund og Frida Ehlers blev valgt som revisorer, og Karin Janzs som revisorsuppleant.

10. Eventuelt
Malene Skovlund Petersen forespurgte om der kunne skabes økonomi til tilskud for vores EM-deltagere 
f.eks. ved salg af kage for et symbolsk beløb til vores træninger. Der var livlig debat om muligheder for at 
hjælpe deltagerne økonomisk og Christina & Malene ville undersøge fonde som mulighed for hjælp til 
finansiering af landsholdet.

Lars Johansen takkede for en god generalforsamling
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