
 

Referat fra Generalforsamling i DGSK 2020  lørdag den 22. august 2020 kl. 14:00 
Sted : Hotel Kløver Es Brystrupvej 2, Hellevad, 6230 Rødekro 

 

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter). 

 

1. Valg af Dirigent.   
Bestyrelsen foreslår Gorm Pedersen – Generalforsamlingen bakker op om 
dette. 
 
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i forhold til 
DKK’ anbefalinger efter COVID-19 udsatte den i foråret planlagte 
generalforsamling. 
 
 

2. Valg af referent:  
Bestyrelsen foreslår Linda Clemmensen – Generalforsamlingen bakker op om 
dette. 

3. Valg af 2 stemmetællere.  
Bestyrelsen foreslår Lene Knuth og Peter Thorup - Generalforsamlingen 
bakker op om dette. 

 

4. Formandens beretning til godkendelse.  
Traditionen tro er formandens beretning udsendt på forhånd og blev ikke læst 
op på generalforsamlingen.  
 
Beretningen godkendes uden bemærkninger. 

 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2019.  
I kassererens fravær fremlægger formanden regnskabet for 2019. 
Regnskabet godkendes uden bemærkninger. 
 

  

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2020/01/Bestyrelsens-beretning-for-2019.pdf
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2020/01/Regnskab-2019.pdf


 

 

6. Forelæggelse af budget 2020.  
I kassererens fravær fremlægger formanden budget for 2020. Det fremlagte 
budget er korrigeret for forårets manglende aktiviteter.  
Det korrigerede budget godkendes uden bemærkninger. 
 

7. Behandling af indkomne forslag.  
Bestyrelsen har tidligere fremlagt et forslag om revidering af klubbens 
vedtægter samt bestyrelsens sammensætning. Disse forslag er trukket tilbage 
og fremlægges igen til generalforsamlingen på den kommende hovedprøve. 
Der er ikke indkommet andre forslag. 
 

8. Valg til bestyrelse og suppleanter 
På valg til bestyrelsen er: 
Ásgeir Páll Júlíusson (Villig til genvalg) 
Lauge Larsen (Villig til genvalg) 
Robert Paulsen (Villig til genvalg)  
 
Bestyrelsen blev genvalgt  
 
Suppleanter: 
For Jylland foreslås genvalg af Erik Lystrup. (Villig til genvalg)  
For Fyn foreslås genvalg af Thomas Rosengaard Poulsen. (Villig til genvalg) 
For Sjælland foreslås genvalg af Martin Larsen. (Villig til genvalg)  
 
Alle suppleanter blev genvalgt. 

 

9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Olsen og Nyvalg af René Thomsen 
samt genvalg af Bent Simonsen, som suppleant  
 
Alle revisorer blev valgt/genvalgt. 

 
 

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2020/01/Regnskab-2019.pdf


 

10. Eventuelt  
 
Årspokaler 
Formanden ønskede tillykke med årspokalerne til modtagerne som ikke har 
fået bifald i fælles forum: 
- Årets Gordon Setter Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen Gorms Mindebillede 
- Stenmarkens Pointpokal – DGSK’s tallerken 
- Årets Unge Gordon Setter . Sydåens U. Maika v/Jan Poulsen 
- Årets Vinderklasse Hund Åens Prisca v/ Henning Rasmussen 
- Årets udstillingshund Nakkehages TD Petra v/Christian Ellegård 
-Årets Opdrætter  - Kennel Nakkehages . 
Bronzehunden og Holmbompokalen går til Åens Prisca v/ Henning Rasmusen  
Hæderspokalen og Ihærdighedspokalen har bestyrelsen besluttet ikke at 
uddele i år 2020 
 
Medlems login til hjemmesiden 
Formanden informerede om at der nu er lavet et nyt medlemsområde på 
hjemmesiden – Der blev kommenteret på at medlemslisten ikke længere er 
offentlig pga. GDPR. Det kan således være svært at finde andre Gordon Setter 
ejere i sit område.  
 
Bestyrelsen vil kigge lidt på muligheden for at kunne have en tilgængelig 
medlemsliste på siden. 
 
Setterdage/Familieweekend 2020 
Flot klubweekend i Rødhus – samme sted og dato næste år 
 
Nyt markedsføringsmateriale 
Bestyrelsen har i samarbejde med Bente, lavet nye brochurer /flyers. Disse 
blev omdelt og beundret. Folderen er til uddeling ved messer og til nye 
medlemmer. Der er lavet aftale med DKK om at de lægger en af hver i alle 
stambøger der fremover sendes ud fra DKK. 

 
Markprøver   
Bestyrelsen ansøgte meget tidligt efter aflysning af hovedprøven 2020 om at 
få lov at lave en minihovedprøve i August. Dette afviste SJD. Vi har senere fået 



 

lov til at afholde et antal prøver i forbindelse med DGSK VK. Der er indtil 
videre planlagt to prøver som er at finde på hundeweb, og en tredje er i 
støbeskeen. 

 
Jubilæumsindsamling 
Bestyrelsen har er et ønske om at opdatere vores samling af pokaler og der er 
igangsat en indsamling til køb af nye pokaler som vil blive indkøbt i 2022. De gl 
pokaler uddeles sidste gang i jubilæumsåret 2022 og de nye uddeles første 
gang på hovedprøven i 2023 – Anton Dahl er tovholder på indsamlingen. 
 

 
Spørgsmål til forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning 

Anne Eliasen: Sammensætningen af bestyrelsen fremadrettet – med henblik 
på fordelingen i landet? 
Bestyrelsen ønsker, at der skal være mere fleksibelt at vælge 
bestyrelsesmedlemmer, så man kan finde folk der vil Gordon Setterne og 
klubben i stedet for hvor i landet man er fra. 

Hvem skal ud i forhold til at bestyrelsens nedgang fra 7 til 5 medlemmer? 

Hvis vedtægtsændringerne bliver godkendt til næste år, skal der være en 
urafstemning hos alle medlemmer og først når denne er vedtaget tager 
bestyrelsen stilling til hvem der skal ud af bestyrelsen. 

 

Avlsseminar 2019 

Anne Eliasen: På avlsmødet i 2019 blev det foreslået at få tilrettet 
standardbeskrivelsen på DKK’s hjemmeside. 

 
Efter avlsmødet hvor der blev talt om standarden i forhold til højden for 
Gordon Settere, blev der besluttet at bede Erik Petersen tage bolden videre til 
DKK i samarbejde med bestyrelsen. 
 
Hjemmesiden med hvalpe anvisning er tom 

Frits Friberg – Kunne der ikke stå noget i stedet for at man kommer til en 
blank side på hjemmesiden – f.eks. hvalpesiden.  
Formanden vil rette op på dette.  

 



 

Spørgsmål til forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning 
Jesper Brinkman – Hvorfor vil bestyrelsen reduceres, når der er så meget 
arbejde?  
Tanken er at opgaverne skal uddeles til flere ildsjæle i landet, som måske ikke 
har lyst til at være med i en bestyrelse. Også en mulighed for at hverve nye 
medlemmer til bestyrelsen. 7 personer fra alle dele af landet er mange at 
samle i dagens Danmark, hvor der er mange digitale muligheder. Man kan 
f.eks. hyre en udefra til at stå for regnskab m.m. 
 
Uddelegering af opgaver 

Peter Elisasen: hvordan kan menige medlemmer se hvor de kan hjælpe 
klubben??   
Bestyrelsen vil gerne have og har altid taget godt imod input fra 
medlemmerne, og alle skal altid være hjertelig velkomne til at melde sig på 
banen.  Bestyrelsen tvivler meget på at man bliver afvist hvis man tilbyder sin 
hjælp. 

 
Klubbens Logo 
Henriette Jacobsen – Hvorfor er der ingen farver på vores logo? Kan den 
ændres så man kan se aftegn? Bente vil gerne prøve at hjælpe med at der 
kommer lidt mere farve på. 

Årbogen 2020 
Peter Jensen – der er brug for hjælp med årbogen i form af kritikskrivning til 
årbogen. Henriette Jacobsen vil gerne hjælpe. Dataindskrivning kan klares af 
de fleste, hvis de bliver meldt ind af dommerne.  

Peter vil også gerne have billeder til årbogen og vil gerne lave en konkurrence 
hvor præmien er at få sit billede på forsiden af årbogen – evt med en lille 
sidegevinst – det må gerne være et unikt billede, som ikke er brugt før. 
 
Formanden takkede Bente Friberg for det store arbejde med Årbogen. 

 
Jagthunden 

Anne Eliasen – Jagthunden har også brug for billeder, artikler m.m. som heller 
ikke har været brugt så mange steder før. 



 

 
Arrangement for nye hundeførere 
På Sjælland er der flere nye hundeførere af Gordon Settere – Anne og Peter 
Eliasen har haft træning med 4 nye hundeførere og det har været en succes. 
Anne Eliasen opfordrer andre til at få fat i nye hundeførere og invitere dem 
med på træning m.m.  

 
Beretning fra Setter dage 
Anne Eliasen – fortæller om Settertræf i Rødhus Klit: Det var en god weekend 
med god og tryg afholdelse af weekenden. Næste år er der igen bestilt plads 
på Campingpladsen. Christina Bak har valgt at stoppe, og bliver afløst af Helle 
Høst. Der bliver et lille overskud – ikke endeligt opgjort. 30 hunde til 
apportering (Gordon Setterne have en god beståelsesprocent) og 70 numre i 
udstillingskataloget, med opdræts- og avlsklasse.  

 

25 års nålen  
Der blev uddelt 25 års nål til: 
Karl Jensen (som skulle have haft den i 2019 men var ikke til stede til GF) og  
Linda Clemmensen 

 

Herefter konstaterede dirigenten at der ikke var flere emner forsamlingen 
ønskede at debattere og hævede generalforsamlingen kl. 15:24 

 

Referent: Linda Clemmesen 

Dirigent: Gorm Finn Petersen 

 
 

 


