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Referat af generalforsamling i  

Dansk Gordon Setter Klub  
Lørdag den 26. juni 2021 kl. 15.00 

Sted: Lammefjordens Jagtforening, Østre Vej 20, 4532 Gislinge. 
 

(21 stemmeberettigede fremmødte) 
 

1. Valg af dirigent 
Ad. 1) Gorm Pedersen valgt som dirigent. 

Indkaldelse lagt på hjemmesiden 1 dag for sent. Ingen indvendinger. 
Generalforsamlingen betragtes derfor som lovlig og beslutningsdygtig. 

 
2. Valg af referent 

Ad. 2) Camilla Muusmann valgt som referent. 
 
3. Valg af 2 stemmetællere 

Ad. 3) Rene Thomsen og Poul Erik Dahl valgt. 
 
4. Formandens beretning til godkendelse 

Ad. 4) Peter: beretningen har været udsendt ved årsskiftet. Se denne.  
2020 var et mærkeligt år, Covid19 spillede en stor rolle i fht. planlægning m.m. 
Generalforsamlingen sidste år blev skubbet til august, rokade i bestyrelsen 
derefter medførte, at Peter blev formand. Christian næstformand, Asgeir 
menigt medlem derefter.  
 
DGSK:  

▪ Hvalpetillæg: skidt sidste år, godt i år – og vigtigt for opdræt og 
klubbens overlevelse. Forderby aflyst af samme grund i 2020, afholdt i 
år 2021. 

▪ Promovering af racen: GS er en jagthund, den skal arbejde, have 
motion og dressur lægges der vægt på i materiale fra klubben. Kan 
rekvireres hos klubben ved interesse. 

▪ Kommunikation: FB og hjemmeside skal gives liv af medlemmer, så lav 
opslag, når der foregår noget i GS-regi. Brug gruppen! send også 
billeder til årbogen, enten til Peter eller til Bente. 

▪ Markprøver: forårsmesterskab aflyst, en del aflysninger foråret 2020. 
DM med flot repræsentation, men resultatet udeblev. der er fokus på 
dressur af samme grund. (Se formandens beretning) 

• Efterårsvinderklasse fremhæves: Linda fremhæves med Cora. 
▪ Udstillinger: en del aflysninger, setterweekend undtaget. 
▪ Fremadrettet: skovfugleprøver er et fremtidsfokus for klubben. 

Sneppen er den sidste vilde fugl. 
▪ Samarbejde med andre klubber + SJD: positive tegn i fht. dette. 
▪ 2021: generationsskifte i bestyrelsen. Poul Erik Dahl trækker sig, efter 

mange år i bestyrelsen. En tung arv at løfte for de nye. 
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Spørgsmål til beretningen: 

• Hvordan skaber vi mere åbenhed om det arbejde, der foregår i klubben? 

• Referater af bestyrelsesmøder – hvor kan de læses?  

• Kan der satses på mere åbenhed i det fremtidige arbejde? 
o Svar fra Peter Jensen: der er ingen skjult agenda. Vil gerne tage det til 

efterretning. Referater kan man bede om at se på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen tilstræber enighed, før der meldes 
ud på fx FB. Generelt tilstræbes fælles fodslaw, fx også i fht. 
udsættelse af agerhøns (se under evt.). Beslutningsreferater er den 
fremtidige form, uden personfølsomme data. 

 
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2020 

Ad. 5) Lauge: Det udsendte regnskab/budget fremlagt. 

• Kontingent: ca. 55.000 kr. Medlemstal: 11 b-medl., 95 a-
medlemmer d.d. 9 udenlandske, 3 æresmedlemmer. Forholdsvis 
stabil medlemsskare.  

• Årbog, Jagthunden, div. arrangementer opridset. Problematik med 
vigende annonceindtægter til årbogen.  

• Fastholder beløb til avlsarbejde, hvis udenlandsk hund findes og 
der ønskes hjælp til at få den til DK. Det er ikke brugt i 2020. 

• Regnskab for 2020 er det bedste længe – covid19 har gjort 
forbruget noget mindre end planlagt.  

• Attesteret af Rene Thomsen (fremmødt) og Michael Olsen. 
 
6. Forelæggelse af budget 2021 

Ad. 6) Se pkt. 5 
 

7. Behandling af indkomne forslag 
Ad. 7) Peter Jensen introducerede: Der er 3 indkomne forslag fra bestyrelsen 
på baggrund af et ønske om at modernisere foreningens arbejde og gøre det 
simplere at sammensætte en bestyrelse (ønsket fremsat på GF sidste år, men 
udskudt til  år). Se forslag nedenfor. 

 
Forslag 1 – Bestyrelsens sammensætning 
Op til generalforsamlingen, planlagt afholdt på sidste års hovedprøve, 
annoncerede bestyrelsen et forslag til en række ændringer i klubbens vedtægter. 
Generalforsamlingen blev som bekendt aflyst pga COVID-19, og grundet 
usikkerhed omkring fremmødet på den efterfølgende generalforsamling i august, 
valgte vi at vente med at fremsætte forslaget til 2021. 
Bestyrelsen fremsætter således forslaget på den kommende generalforsamling, 
og da emnet er yderst vigtigt for klubbens fremtidige drift, gør vi hermed 
opmærksom på forslagets indhold. 
Formålet med forslaget er at tilpasse og modernisere vedtægterne og driften af 
klubben. I korte træk omhandler forslaget følgende: 
o Fjerne urafstemning pr. post 
o Tillade tidssvarende kommunikation fra klubben til medlemmerne fremfor 

trykte medier og post 
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o Reducere bestyrelsen fra syv til fem personer, og samtidig gøre det muligt at 
udnævne kasserer udenfor bestyrelsen §7-8 

o Fritage for geografiske krav/ønsker til bestyrelsesmedlemmernes bopæl 
o Fjerne krav om geografisk placering for afholdelse af generalforsamling 
o Præcisering af hvorledes et familiemedlem er defineret se §6 st.2 

 
Behandling: 
Punktet gennemgået v. Peter Jensen. 

 
Spørgsmål til punktet:  
o Hvordan mødes bestyrelsen?:  

▪ Svar: afklaring af mødeform: ønske om fysisk møde mindst 2 gange 
årligt, ellers via Teams. 

 
o Ønske om at bestyrelsen er repræsenteret ved setterdagene også  

▪ Svar: Det er også i bestyrelsens interesse at møde op, men det kan 
være en udfordring at få til at gå op i sommerferien. 

 

• Hvorfor skal der skæres så meget ind? En frygt for topstyring – lille bestyrelse 
kræver mere åbenhed. 

o Svar: Bestyrelsen har et ønske om at uddelegere nogle opgaver til 
menige medlemmer, så bestyrelsen primært skal administrere. 
Klubbens størrelse er ikke til 7 medlemmer i en moderne verden.  

 
Skriftlig afstemning ønsket.  
Resultat:  

• Ja:   16 

• Nej: 5 
Punktet sendes videre til urafstemning, da der er 2/3 for. 

 
Forslag 2 – Indførelse af tegningsregel 
Som følge af ny krav fra bank og myndigheder i forhold til adgang og 
administration af konti samt påkrævet CVR nummer, har det vist sig kompliceret, 
at vi i vore vedtægter ikke har en angivelse af hvem, der er tegningsberettiget. 
Det betyder at hver gang, der skal foretages ændringer i forhold til samarbejdet 
med banken, skal hele bestyrelsen legitimere sig overfor banken. Det er 
uhensigtsmæssigt og tungt. Bestyrelsen stiller derfor følgende forslag til ændring 
af vedtægternes §7: 
 
Nuværende tekst: 
§7. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens 
interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være 
medlem af DKK. 
Ændres til: 
§7. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens 
interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være 
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medlem af DKK. Tegningsberettiget er formanden i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen. 

 
Vedtages bestyrelsens forslag 1 ovenfor om ændringer af bestyrelsens 
sammensætning, vil formuleringen ændres til: 
§7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens 
interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være 
medlem af DKK. Tegningsberettiget er formanden i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen. 
Ændringen betyder, at formanden og et andet medlem i fællesskab kan indgå 
bindende aftaler på klubbens vegne, og dermed forpligte klubben overfor 3. 
mand. 

 
Behandling: 
Forslag præsenteret af Peter Jensen. 

 
Spørgsmål til punktet: 
o Hvorfor skal man være med i DKK? 

▪ Svar: DKK er vores moderorganisation, så derfor skal tillidspersoner 
være medlem. 

 
Afstemning 

• for: 19 

• imod: 1 

• blank: 1 
 

Punktet sendes videre til urafstemning, da der er 2/3 for. 
 

Forslag 3 – Redaktøren for DGSK’s medlemsblad/DGSK sider i Jagthunden 
Nuværende tekst: 
§8 Stk. 9. Ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad skal være 
medlem af DGSK’s bestyrelse. 
Ændres til: 
§8 Stk. 9. Ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad refererer til 
bestyrelsen med formanden som kontaktperson. 
 

Behandling: 
Forslaget præsenteret v. Peter Jensen, ønsket om at uddelegere opgaver er 
baggrund for pkt. 

 
Spørgsmål til punktet: 

• Hvorfor vil bestyrelsen ikke stå for opgaven længere? 
o Svar: historisk har vi uddelegeret før, men på dispensation.  

 
Afstemning: 

• for:  20 

• imod: 1 



 5 

Punktet sendes videre til urafstemning, da der er 2/3 for. 
 

 
8. Valg til bestyrelse og suppleanter 

Ad. 8) Punktet slås sammen med pkt. 9 og 10. 
 

9. Valg til bestyrelsen: 
Ad. 9) Nuværende bestyrelse på valg: 

• Poul Erik Dahl (ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår nyvalg til Thomas 
Rosengaard Poulsen 

• Kristian Frøkjær (villig til genvalg) 

• Peter Jensen (villig til genvalg) 

• Ole Kaj Frank (ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår nyvalg til Linda 
Clemmesen 

 
Præsentation af Thomas som ønsket nyt bestyrelsesmedlem. Der er ingen 
modkandidater, så Thomas vælges. Øvrige valgt ind, uden modkandidater. 
Præsentation af Linda som bestyrelsesmedlem: Har interesse i racens eksteriør, 
så Linda vil kunne trække i den retning. 

 
Peter Jensen: De afgående bestyrelsesmedlemmer træder ikke ud af 
hundearbejdet, men er ikke til stede i best. 

 
Begge kandidater valgt ind. 

 
10. Valg af suppleanter: 

Ad. 10) 

• Erik Lystrup Nielsen (villig til genvalg). 

• Thomas Rosengaard Poulsen (se ovenfor). Bestyrelsen foreslår Anne 
Geisler Elmgreen. 

• Martin Larsen (ønsker ikke genvalg). Medlemmer har foreslået Torben 
Striboldt. 

 
Suppleanter valgt for den næste periode:  

• Anne Geisler Elmgreen. 

• Erik Lystrup Nielsen. 

• Torben Striboldt. 
 

11. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. 
Revisorer Michael Olsen og René Thomsen (Modtager ikke genvalg) 
 
Bestyrelsen foreslår  

• John Nielsen og Bjarke Farsinsen. 

• Revisorsuppleant Bent Simonsen 
 

Bestyrelsens kandidater valgt ind.  
Bent valgt som revisorsuppleant. 



 6 

• Spørgsmål til punktet: Samles hele klubarbejdet i Jylland?  
o Svar: Peter Jensen: Kasserer på Sjælland (Lauge) ønsker ikke 

opgaven. Det er ikke et ønske om lukke sig om Jylland, men det 
gør godkendelsen af regnskabet lettere, da der er kort tid fra 
aflæggelse af regnskab til det skal være godkendt. 

 
12. Eventuelt 

Ad. 12) 
A) Peter Jensen:  

• Dejligt med tilstedeværelsen af 2 æresmedlemmer til GF, Lauge + Bjarne 
Kleis. 

• 25-årsnål: Henning Rasmussen skulle have haft den overleveret, men er 
ikke fremmødt, så den uddeles senere. 

• Pokalmester: outsourcing på opfordring sidst affødte klubbens 
eftersøgning af ny pokalmester, men der er ingen ansøgere. Poul beholder 
så opgaven jubilæumsåret med, men der ønskes stadig ansøgere. 

• Klubbens Facebook-gruppe:  
o Bestyrelsen ønsker opslag – gerne med hunde på – men med 

omtanke! Billeder med god tone og respekt.  
Debat på FB om bestyrelsens arbejde bliver hurtigt mudret, så der 
opfordres til opkald til bestyrelsen i stedet. 

• Kommende lovgivning om udsætning af agerhøns kan ændre rammerne 
for prøver. Opfordring til at få registreret det, der sættes ud.  

B) Forespørgsel fra Camilla Muusmann: Har man overvejet en mentorordning i 
klubben? Svært at være ny hundefører. 
o Peter Jensen: klubbens initiativ med Henrik Hove er en måde at få fat i 

nyere hundeførere. Mentorordning er en opgave, der skal diskuteres i 
bestyrelsen. 

C) Forespørgsel fra Peter Eliasen:  

• Nye regler om agerhøns – får det nogen konsekvenser for arrangementet 
på Darket?  

o Svar fra Peter Jensen: Ikke i år.  

• SJD og DGSK – hvordan er samarbejdet? 
o Svar fra Peter Jensen: Anton Dahl er sat ind i SJD stedet for Peter 

Jensen – det kræver tyngde og erfaring, og bestyrelsesarbejdet pt. 
gør, at Peter Jensen ikke kan nå opgaven.  

 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 17:05 
 
Dirigent : Gorm Pedersen 
Referent : Camilla Muusmand 
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