
Dagsorden til Dansk Schnauzer og Pinscher Klubs udsatte ordinær generalforsamling 

 

Søndag den 17. oktober 2021 kl.13.00 

Sted: Cafe Time out - Fredensborghallen Kastanievej 18, 3480 Fredensborg 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Rene Husher 

 

2. Valg af referent 

Lotte Jensen 

 

3. Valg af to stemmetællere 

Ikke relevant da der ikke er indkommet nogle forslag 

 

4. Godkendelse af formandens beretning 

Godkendt 

 

5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 

Den ene revisor har et arbejdspres så han har ikke kunne sende til den anden revisor. P.g.a covid-19 

pandemien kan vi Iflg. DKK godt meddele ansvarsfrihed for regnskabet selvom der mangler en 

underskrift fra den ene revisor, hvis det bliver underskrevet inden næste GF. Generalforsamlingen 

har stemt at Lykke kan godt få ansvarsfrihed. Så regnskabet er godkendt     

              

6. Budgetbehandling, herunder fastlæggelse af kontingent 

Kontingent fortsætter uændret 

 

7. Behandling af indkomne forslag. 

(Ingen indkomne forslag) 

 

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter. 

Da der kun er kommet de fornødne kandidater til bestyrelsen ved tidsfristens udløb, bliver der ikke 

noget valg. 

Henrik er genvalgt  

Lone er genvalgt 

Lotte genvalgt som suppleant 

Ninna ind som suppleant 

 

9. Valg af revisor 

Lykke bliver indsat som revisor. Maibritt Due Müller bliver revisorsup. 

 



10. Evt. 

Der her ikke været megen aktivitet i de 2 forgangen år pga. covid-19. Vi kommer i gang igen med 

udstillinger, gåture, prøver mm. Kan man lave webinar på hvordan man træner sin hund, Lykke og 

Vinnie kunne godt tænke sig at prøve kræfter med dette.  

Kan flere billeder være en måde at skubbe liv i vores hjemmeside. Men der skal være flere som 

gider at sende til webmaster som så skal lægge det på Facebook og hjemmesiden   

Kunne man lave klubblad med andre specialklubber 

Hvorfor kommer der ikke flere til vores generalforsamling. Kunne man tage emner op omkring avl 

og sundhed, mentalbeskrivelser,    

Bestyrelsen arbejder hårdt på mere synlighed udad til. Finde et netværk som kunne være med til 

hjælpe med dette. 

Vi mangler en Webmaster. Der er ingen som har lyst til at være dette på Generalforsamlingen. 

Vi mangler en pokalansvarlig. Der er ingen som har lyst til at være dette på Generalforsamlingen. 

Der er kommet en ny race til klubben Sort/sølv Riesenschnauzer, som er godkendt af FCI.   

 

 

 

 

23-10-2021 

 

 


