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Referat Beagle Klubbens Generalforsamling (GF):
15 deltagere alle stemmeberettigede (inklusive bestyrelsen)
Inden generalforsamlingens start bad klubbens formand forsamlingen om at rejse sig op og holde
1 minuts stilhed til ære for klubbens nyligt afdøde æresmedlem, Finn Vinther.
1. Valg af dirigent.
Birte Christoffersen valgt som dirigent – Hun takker for valget.
Lovligheden gennemgået:

- GF afholdes efter reglerne:
o §17 overholdt (vest for Storebælt i 2021)
o Varsling opfyldt
o GF-materiale udsendt i tide

GF erklæres lovlig og beslutningsdygtig
2. Valg af stemmetællere.
Tine Wirenfeldt Rasmussen og Ulla Zinn Hvidberg valgt som stemmetællere
3. Formanden aflægger beretning, herunder meddelelse om bestyrelsesvalgets resultat.
Formandsberetningen godkendt.
I henhold til § 13 stk. 1 punkt 3 i klubbens vedtægter er det senest den 15. marts 2021 via Beagle
Klubbens Magasin nr. 1/2021 meddelt, at Ole Sørensen & Lone Hansen er på valg. Begge er villig til
genvalg.
Valg til bestyrelsen – ingen stillet op – bestyrelsesmedlemmer fortsætter.
Ole uddyber
Inden for den i vedtægternes § 13, stk. 1 punkt 4 fastsatte frist (1. april 2021) har bestyrelsen ikke
modtaget forslag til yderligere kandidater.
Da der i henhold til § 13 stk. 1 punkt 7 dermed ikke er opstillet flere kandidater end der skal
vælges, skal der ikke afholdes valg.
Ingen kommentarer fra forsamlingen
4. Valg af evt. manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen fuldtalligt – suppleanter skal findes.

Suppleant:
Lisbeth Engkjær har sendt sit kandidatur skriftligt (grundet tilkendegivelse forud vælges hun som
1. suppleant)
Ulla Zinn Hvidberg stiller (2. suppleant) (tilstede på GF)
Bettina Quvang Jørgensen (3. suppleant) (tilstede på GF)
Forsamlingen enige i at det ikke er nødvendigt med afstemning og rækkefølgen er valgt med
følgende begrundelse: Da Lisbeth Engkjær forud for GF skriftlig havde givet sin tilkendegivelse om
ønske om suppleant kandidatur, er GF forsamlingen enige om, at Lisbeth Engkjær vælges som 1.
suppleant.
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og der kan gives decharge til
bestyrelsen.
Ole gennemgår noter til regnskabet.
Bl.a. at når det er mulighed for det, så vil et overskud henlægges til ekstraordinære begivenheder.
10.000 af til ekstraordinær udstillingsaktivitet (eks. Oversøiske dommere)
Overordnet tilfredse med 2020.
Ingen spørgsmål til regnskabet.
Ole kommenterer desuden på påtegning fra revisionen.
1. kørsel: revisionen påpeger, at de specifikke møder skal konteres på specifikke områder ikke
under ”paraplyen bestyrelse”. Dette implementeres og udføres.
2. Hjemmeside: påtegnelse om hjemmesiden – bestyrelsen har allerede reageret på
revisionspåtegnelsen.
Faldende medlemstal – det er vigtigt for fastholdelse, at bestyrelsen er med til at komme med
ideer. I dag er bl.a. forud for GF afholdt intro til NoseWork og Rally.
Lisbeth Roed: overvejer bestyrelsen at blive ved med at holde møder online, for at holde udgifter
nede på et minimum?
Ole: det er en kombi i fremtiden
Alexander: klart noget der vil bruges i fremtiden, nogle gange er det bare nødvendigt at mødes
fysisk.
Regnskab er godkendt.
6. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter.
To personer har skriftligt tilkendegivet deres ønske om kandidatur til revisor:
- Doris Boelt – skriftligt tilsagn
- Lisbeth Kampmann – Skriftlig tilsagn

Ingen tilstedeværende på GF tilkendegiver deres ønske om at stille op til revisor – Lisbeth og Doris
er derved valgt.
Helen Riis (tilstede på GF) stiller op som suppleant (ingen andre kandidater)
7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
8. Bestyrelsen fremlægger forslag til budget, kontingent samt arbejdsplan.
2020 endte på 184tkr – budgetteret med 200 tkr.
110tkr på magasin i 2020 – trykker er skiftet – forventer ca. 90 tkr i 2021
Primære poster lander på 20tkr.
Efter grundige overvejelser vælger bestyrelsen at prioritere opdrætterseminaret til en årlig
begivenhed, da det anses som værende en vigtig del af klubbens arbejde at have sparring og
læring opdrætterne imellem. Fokuspunkter i racens sundhed kan hurtig snige sig ind og dette
anses derfor som korrekt prioritering.
Kontingent for 2022 – forslået uændret.
Budgettet godkendt.
9. Eventuelt.
Bettina Quvang og Lisbeth Engkjær lufter deres ønske om at genoplive lydighedsudvalget.
Anna Sofie Gothen gør opmærksom på at der altid er opbakning for ad hoc-opgaver.
General snak om hele fastholdelse af medlemmer delen:
Ulla Zinn Hvidberg – store regionale forskelle. Beretter om at når det ikke er BeK dere i hendes
område arrangerer gåture, så deltager en masse, men når det i BeK regi har forsøgt sig, så kommer
næsten ingen. Rejser flaget - har BeK et image problem?
Tine Wirenfeldt Rasmussen supplerer – tror mere det er fordi vi hedder klub – det kan få folk til at
tro at det er for de specielt udvalgte.
Bettina Quvang – vigtigt at tillade folk at deltage i BeK arrangementer
Lisbeth Engkjær – efterspørger spørgeskema til hvorfor folk ikke fornyer deres medlemskab?
Ulla – gør opmærksom på at det er medlemmerne der former klubben – derfor skal folk i klubben
huske at engagere sig.

Formanden runder af:
Tidligere meget mere aktivitet i klubben. Tildens til at det kun er udstilling der er tilbage.
Fastholdelse af medlemmer er en konstant svær udfordring. Regionsaktiviteter er et nødvendigt
supplement til udstillingsaktiviteter. Nødt til at være en bred klub – større bredde.
GF afrundes med en anerkendelse af frivillighedsarbejdet:
Lotte Jensen og Birgitte Søndergaard er trådt ud af udstillingsudvalget. For deres store arbejde
igennem en årrække, vil bestyrelsen gerne på klubbens vegne sige mange tak for den store
indsats.
Det samme gælder Pia Ahlén der har hjulpet med regnskabet i en årrække og Toke Larsen, som er
trådt ud af webteamet i det han i stedet er trådt ind i udstillingsudvalget. De modtog ligeså gave.
Til sidst takkede formanden for god ro og orden og dirigenten fik overrakt en lille
anerkendelsesgave for arbejdet.

