DBK referat generalforsamling 1.apr. 2011
Dansk Breton Klubs generalforsamling fredag den 1. april 2011 på Danhostel, Vamdrupvej 1, 4600
Køge, tlf. 5667 6650 kl. 20.00.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
a. Poul Valdemar Nielsen blev valgt som dirigent
b. Dirigent konstaterede at generelforsamling var lovligt indvarslet
c. Udpegede stemmetællere Jens og Keld
2. Bestyrelsens beretning
a. Aflagt og godkendt
3. Udvalgenes beretning
a. Aflagt og godkendt
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
a. Fremlagt og godkendt
5. Behandling af indkomne forslag
a. Fra bestyrelsen; nedlæggelse af Bretons og der tilhørende vedtægts ændringer,
forslaget blev vedtaget efter skriftlig afstemning. Med 74% af de 62
stemmeberettigede fremmødte (Ja 46, Nej 12, Blank 4)
6. Valg
6.1 Valg af formand
Formanden er ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Torben Andreasen modtager genvalg
a. Godkendt
Peer Bæch-Laursen modtager genvalg.
a. Godkendt
6.3 Valg af 2 suppleanter
a. Valgt Claus Raahauge
b. Valgt Asger Bak
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Merete Larsen som revisor. Mogens Langvad genopstiller som
revisorsuppleant.
a. Godkendt og valgt.
7. Eventuelt
a. Årets unghund Stevnsåens Mirell 18 point, ved Thomas Stenbæk
b. Årets hund Engbjergvejens Dixie 23 point, ved Asger Bak

c. Asger Bak udtrykte bekymring omkring forvirring af udstillings præmieringer
- SSJ forsikrede generalforsamlingen at der bliver arbejdet hårdt for at få skabt
entydighed omkring reglerne.
d. Aage Stenhøj udtrykte bekymring for opdelingen af FJD i 2 grupper Kontinentale
og Engelske, et fordi den engelske lejer kun udgør 25% af FJD og dermed en
minoritet, to fordi de øvrige medlemmer af den engelske gruppe kun dyrker eliten
og det er i modstrid med DBK’s formåls paragraffer. Bekymringen gav anledning
til en del debat.
- SSJ forsikrede generalforsamlingen at DBK’s bestyrelse, arbejder i henhold til
DBK’s formåls paragraffer og vedtægter.
e. Avl og hale kupering, der er pt. igen debat om halekupering og mangel på samme,
der skal ikke herske nogen tvivl om at DBK også fremad rette ville arbejde for at
Bretons på lovligvis må halekuperes og alt dansk avl halekuperes med mindre de
skal eksporteres. Det henstilles til alle avlere at gemmer dyrlæge regningen for
lovligt gennemført halekupering.

Sekretær :

Dirigent:
Peer Bæch-Laursen

Poul Valdemar Nielsen

