Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Chr. Hauchs Allé 16C, 3500 Værløse
Generalforsamling 2021
Dansk Drentsche Patrijshond Klub, indkalder hermed til ordinær generalforsamling
søndag d. 13. juni 2021 kl. 14.00 (efter DDPK-udstilling) Generalforsamlingen vil blive
afholdt på Bjarupsøgård, Bjarupgårdvej 14a, 8600 Silkeborg.
Fra kl. 13:00 vil Klubben være vært med frokost, samt drikkevarer indtil generalforsamlingen
starter.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Henrik Kofod er valgt
Generalforsamlingen er indkald med 1 dag i overskud
2. Valg af referent
Joan Nielsen
3. Valg af 2 stemmetællere
Johanna Jongstra + Heine Nielsen
4. Fremlæggelse af formandens beretning, til godkendelse
6 måneder siden Sacha blev formand. God hjælp er modtaget fra de andre i bestyrelsen.
Mange ting blev ikke afviklet pga. Coronasituationen
27. Marts 2021 blev markprøve afholdt, 12 starter, 9 drenter.
Årets Hund og Årets Unghund 2020 er flyttet til 2022 generalforsamling. Husk at indberette
resultater for både 2020 og 2021.
Der er nået mange ting på meget kort tid:
4 bestyrelsesmøder via Skype
Der ryddes op på hjemmesiden
Facebook siden har mange opslag og mange ser opslagene, det har indvirkning på
interesserede hvalpekøbere.
Fotokonkurrence er afholdt på Facebook
2 nyhedsbreve
I regi af jagtbrugshunde har klubben været involveret i 2 prøver afholdt (Jylland og Sjælland)
Kontakt til SJD om medlemskab – det går fremad.
Ringtræning har været afholdt på Sjælland – ikke så mange tilsluttede som håbet, men det var
godt.
Drenteweekend afholdt 12-14 juni 2021.
Sammenplantning givet til Johanna og Ole for deres bidrag til weekenden og som prøve og
terrænleder.
Formandens beretning godkendt.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelses af ansvarsfrihed
(decharge)
Revisor modtog ca. 50 bilag (mod forventning). De blev læst grundigt igennem og intet at
udsætte på det enkelte bilag.
En del bilag var ikke blev afregnet fra tidligere år, og bestyrelsen har besluttet at rydde op.
Revisor ytrer sig positivt om dette.

27019,- i underskud i 2020, men hvis man havde fordelt de beløb der ikke blev afregnet i de
tidligere år på de år hvor de skulle have indgået, vil man kunne se at årene 2017-2020 ville
ligne årene der går forud for 2017
Generalforsamlingen bedes godkende året regnskab vel vidende at underskuddet dækker over
udgifter afholdt i foregående år, men ikke tidligere indgået i regnskabet.
Revisoren bekræfter, at kassereren har udført regnskabet korrekt.
Generalforsamlingen beder om også at få en balance fremvist næste år.
Regnskabet er godkendt.
6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent
Allerede på nuværende tidspunkt har man modtaget medlemskaber for mere end de
budgetterede 13.600, så det er positivt.
Kontingent er vedtaget uændret.
7. Behandling af indkommende forslag

a) Af bestyrelsen: Ændringsforslag til vedtægter for §5 og §6 (se side 2 & 3)

Det er indkommet forslag fra Henning Wilstrup.
Dirigent har grundigt gennemlæst ændringsforslaget forinden generalforsamlingen og finder at de
kommentarer der er fremlagt af bestyrelsen ikke er i modstrid med vedtægterne (da ændringer til
vedtægterne i natur er modstridende med de tidligere vedtægter). Medlemmet har stillet forslag om at
afvise bestyrelsens ændringsforslag. Dette blev ikke vedtaget.
Ændringer fremlagt af bestyrelsen:
$5 stk 5 er vedtaget.
§ 5 stk 6 er vedtaget.
§ 6 (kontingenttyper) er vedtaget.
§ 6 stk 2 er vedtaget
§ 6 stk 3 er vedtaget
8. Valg til bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Niels Peter Jakobsen (modtager ikke genvalg)
Ken Pedersen (modtager genvalg)
Bestyrelses stiller forslag til bestyrelsesmedlem: Kristian Ravn Lejbøl. Kristian stiller op.
Henning Wilstrup har stillet sit mandat til rådighed (fraværende på generalforsamlingen).
Efter skriftlig afstemning er følgende valgt ind i bestyrelsen:
14 stemmer på Ken, 14 stemmer på Kristian
1. suppleant Joan W. Nielsen
2. suppleant Johanna Jongstra
På valg er Joan Nielsen, Christina Munkholm, Signe Bloch. Johanna stiller ikke op til
genvalg.
Efter skriftlig afstemning er følgende valgt som suppleanter:
Signe 14 stemmer, Joan 13 stemmer

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
Peter Schmidt (revisor) (modtager genvalg)
Else Marie Munk (revisorsuppleant) (modtager ikke genvalg)
Peter Schmidt er valgt som revisor.
Conny Madsen er valgt som revisorsuppleant
10. Eventuelt
Brahe Trolleborg 6-8 August – Knud Flemming vil arrangere - hjælpere søges. Fre-Lør-Søn.
Der er 3 ekvipager fra forsamlingen der stiller op. Der annonceres efter flere på Facebook og
hjemmesiden og nyhedsbrev.
Yderligere arrangementer
25. juli – Racedyst på Sjælland og i Jylland – frist for tilmelding 10. juli. (Der skal stilles med 3
deltagere og 1 reserve til begge hold). Klubben betaler tilmeldingsgebyret.
7 August – Schweiss spor introduktionskursus på Sjælland. (Kan kombineres med Brahe
Trolleborg) – der er 10 pladser – DDPK medlemmer har fortrinsret.
22. august – Hundens dag i Tivoli. Frist 1. juli. Annonceres på Facebook
4-5 september - Store Hestedag – Sacha og Ken deltager. Hjælp til opstilling søges.
Annonceres på Facebook
29 august – Udstilling på Bjarupsøgård hos Johanna Jongstra og Ole Sørensen
Markprøve i efteråret – terræn søges Jylland, Sjælland eller Fyn.
Knud Flemming og Sacha færdiggør hundeinstruktør uddannelse i efteråret. Signe Bloch har
færdiggjort uddannelsen sidste år. Johanna Jongstra og Peter Schmidt er også
hundeinstruktører. Det opfordres til, at medlemmer med instruktørfærdigheder arrangerer en
træning for klubbens medlemmer. Kontakt klubben for evt. assistance.
Der bliver lavet 2 sæt udstillingskasser til messer - en på Sjælland og en i Jylland, så udstyr
kan afhentes uden for store gener.
På bestyrelsens vegne
Sacha Holmqvist

Ændringsforslag til vedtægter.
§ 5. Medlemskab/Indmeldelse:
Stk. 4:
Gældende: Ophør: Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel.
Forslag til ændring: Medlemskab ophører ved udmeldelse. Udmeldelse af klubben skal foregå skriftligt

til kassereren. Den skriftlige udmeldelse skal være kassereren i hænde senest 1 måned til forfald.

Stk. 6:
Gældende: Er kontingent ikke betalt senest den 1. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem.
Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og
valgbarhed.
Forslag til ændring: Er kontingent ikke betalt senest to måneder efter opkrævning og påmindelser, slettes
vedkommende uden varsel som medlem. Der sendes max. 2 påmindelser i den periode til vedkommende.
Ved for sen indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og
valgbarhed.

§ 6. Kontingent:
Gældende: Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Forslag til ændring: Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingent i Dansk Drentsche Patrijshond Klub gælder for en 12 måneders periode, og man kan
vælge mellem:
 A-medlem. *
 Seniormedlem (over 70 år)
 Junior (under 18 år - ingen stemmeret)
 Familie (1 ekstra husstandsmedlem over 18 år)
 Støttemedlem (ingen stemmeret).
 Udland (foreign members).
 Familie (foreign household).
*A-medlem (førstegangsmedlem er kontingentfri de første 12 måneder, men har ingen
stemmeret).

Stk. 2:
Gældende: Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves i begyndelsen af januar måned
hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 1. februar for at give stemmeret til den ordinære
generalforsamling.
Forslag til ændring:



Stk. 3:

Kontingentet betales forud for en 12 måneders periode og opkræves 1 måned til forfald.
For kontingentfri medlemmer kan bestyrelsen fastlægge en delvis forkortelse af den kontingentfri
periode. Betingelserne fastlægges og administreres af bestyrelsen.

Gældende: For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales halvt kontingent. Ved indmeldelse i
klubben efter 1. juli betales halvt kontingent. Dette gælder dog ikke familiemedlemmer.
Forslag til ændring:


Slettes helt og stk. 4 bliver til Stk. 3

Stk. 4:
Gældende: Nye hvalpekøbere, som ikke tidligere har været medlem af klubben kan indmeldes i klubben til
halvt kontingent. Dette gælder kun for indmeldelsesåret.

Forslag til ændring: Nye medlemmer, som ikke tidligere har været medlem af klubben, kan tildeles 12
måneder gratis medlemskab i Dansk Drentsche Patrijshond Klub. Et gratis medlemskab betyder, at
medlemmet kan deltage på alle klubbens aktiviteter, og at de bliver informeret via nyhedsbreve. Dette
gratis medlemskab giver ikke stemmeret til generalforsamlingen.

