Referat DBK Generalforsamling Fredag d. 2. April 2010.

Punkt 1.
Poul Valdemar Nielsen blev valgt som dirigent. Poul konstaterer herefter at indalen r skt i
henhold til DBK’s love.
Punkt 2/3.
Formandens beretning, fremlagt og godkendt.(vedlagt)
Avls rådets beretning, lagt og vedtaget.(vedlagt)
Herefter debat i temaer:
Avl / HD, De statiske data blev diskuteret, ligesom index blev diskuteret, spørgsmål fra
Karsten Hinnerup blev udskudt til ”avls projekt” gruppe møder.
Ny regel om Show Championat uden at hunden er præmieret på markprøve, blev
gennemgået og præciseret, DBK er som flere andre ”brugshunde klubber” imod dette.
Klub , IT og Lokalråd, Aage Stenhøj roser klubben, og alle de aktive i lokal rådene. Der
ligeledes stor ros til vores IT håndtering.
Klubben i forhold til DKK/FJD/DJ og DJU. Der har været og er lidt bump på vejen, hvorom der
er en kort orientering, Kjell Petersen roser bestyrelsen for håndteringen ag disse forhold.
Jubilæum, Mogens Langvad foreslår, at man kontakter Norsk Breton Klub, for at høre om
deres erfaringer, ved afholdelse af 50 års jubilæum.
Punkt 4.
Regnskab fremlagt, Revisionskommentarer fremlagt, Søren Stenhøj Jørgensen redegør for
kommentarerne. Regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer.
Punkt 5.
Forslag til ny §4 stk. 5 (vedlagt) afstemning ved håndsoprækning, Forkastet!
Forslag om avl på hanhunde HD status C (vedlagt), Karsten Hinnerup beder bestyrelsen
trække dette forslag. Bestyrelsen fastholder forslaget, afstemning ved håndsoprækning på
trods af protester fra Karsten Hinnerup. Vedtaget !
Forslag til handlingsplan for avl (vedlagt), Efter en endog meget livlig debat, og afstemning
ved håndsoprækning blev forslaget vedtaget!
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