Dansk Breton Klubs ordinære generalforsamling den 05.April 2013
1. Valg af dirigent
1.1 Poul Valdemar Nielsen blev valgt (PVN)
1.2 PVN konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. vedtægterne.
PVN konstaterede samtidig, at regnskab og forslag var udsendt 2-3 dage for sent, og
forespurgte, om det gav anledning til protester. Dette var ikke tilfældet.
1.3 PVN foreslog, at der blev valgt et stemmeudvalg, idet der iflg. dagsordenen var
indkommet forslag, som kunne komme til afstemning. Stemmeudvalget blev: Jens
Hansen, Thomas Rebsdorf og Flemming Knudsen.
2. Bestyrelsens beretning
2.1 Formanden Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) fremlagde bestyrelsens beretning
Til formandens beretning kom der en del kommentarer og spørgsmål:
Vedr. sag lagt ud på sociale medier, forespørger Pernille Hansen, hvorfor der skal gå op
til et helt år, før hun fik svar fra formanden/bestyrelsen vedr. det brev som bestyrelsen
har sendt til høring i DKK og DJU.
SSJ orienterede kort om sagsforløbet i forhold til DJU´s og DBK´s møderækkefølge. DJU
havde færdigbehandlet sagen i oktober, og bestyrelsen tog afgørelsen til endelig
efterretning i februar 2013. DJU mente ikke, at der i henhold til FMR var en sag.
Der var tilkendegivelser om at, man syns bestyrelsen har handlet forkert i denne sag,
idet medlemmet ved en disciplinærsag var blevet tilkendt en voldsom karantæne.
Poul Vestervang (PV) oplyste, at der ikke har været tale om en disciplinærsag. Der var
bred enighed om, at man skal opføre sig ordentligt og tale ordentligt til hinanden, også
på de sociale medier.
Beretningen blev godkendt.
3. Udvalgenes beretning indgik i bestyrelsens beretning
Der var følgende emner til høring under beretningen:
Høringsforslag 1: Mulighed for kvalificering af udenlandske deltagere på DM
Det blev i debatten foreslået, at man eventuelt brugte de ekstra vinderklasser efter DM
som kvalifikationsprøver til et åbent DM.
Der var flere argumenter for og imod forslaget. Et markant flertal bakkede op om
bestyrelsens indstilling om at forkaste forslaget.
Høringsforslag 2A: Ændring af fordelingsnøglen til kvalificering til DM:
Ikke vedtaget.

Høringsforslag 2B: Ændring af fordelingsnøglen til kvalificering til DM:
Falder væk.
Høringsforslag 3: Omlægning af specialklubbernes efterårsvinderklasse – deltagelse af
andre racer:
Ikke vedtaget.
4. Regnskab:
SSJ fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag – der foreligger et forslag indsendt af Hans Henrik Grand
(HHG)
HHG vælger at trække forslaget, da det ikke er sendt ud til medlemmerne rettidigt, senest
14 dage før generalforsamlingen.
På opfordring orienterede SSJ om, hvorfor forslaget via Nyhedsbrev var sendt ud 2-3 dage
for sent. Dirigenten henviste endvidere til pkt. 1.2.
HHG ønskede fortsat at trække forslaget tilbage.

6. Valg
6.1 Valg af formand – ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer –
Kenneth R. Schultz og Jens Ole Nielsen begge foreslået af bestyrelsen, blev begge valgt
for 2 år.
6.3 Valg af suppleanter – Claus Raahauge og Jan Larsen blev valgt.
6.4 Valg af revisor og 1 revisorsuppleant –
Merete Larsen blev valgt til revisor og Torben P. Pedersen blev valgt til revisorsuppleant.
7. Eventuelt
Pernille Hansen forespørger om vi (DBK) gør nok, for at promovere bretonen for ”den
almindelige jægere” eller ”misser” vi potentielle hvalpekøbere i form af nye/unge jægere?
HHG foreslår at unge jægere kan blive registreret i en database, hvor disse kan kontaktes
såfremt man står og mangler en mand på en jagt.
Bent Olsen opfordrer til, at vi gør mere ud af den udvidet apporteringsprøve.
Allan Folmer Hansen mener, at der i foråret ligger for mange vinderklasse prøver på
hverdage.

PVN takker herefter for god ro og orden.
SSJ takker for flot fremmøde, og takker Mogens Langvad for 40 år som revisorsuppleant og
takker PVN for dirigentopgaven.
SSJ takker Torben Andreassen for det store arbejde han har udført i bestyrelsen, og takker
Peer Bæch-Laursen for loyalt samarbejde i årene.
Årets Unghund nr. 1: Ellingå’s Vilma v/Mikael Birklykke med 13 point
(nr. 2: Emma v/Marianne Olesen med 11 point)
Årets hund: Midtvejs Loke v/Karsten Hinnerup med 22 point
Tak for i aften 
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Poul Valdemar Nielsen
Dirigent

