Dansk Breton Klubs ordinære Generalforsamling 30. marts 2012.
1.

Valg af dirigent
1.1 Valgt blev Poul Valdemar Nielsen(pvn)
1.2 Pvn konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne
1.3 Dagsordenen blev godkendt

2.

Bestyrelsens beretning
2.1 Formanden Søren Stenhøj Jørgensen(ssj) fremlagde bestyrelsens beretning, denne blev godkendt.

3.

Udvalgenes beretning
3.1 Ssj fremlagde udvalgenes beretning under bestyrelsens beretning.

4.

Forelæggelse af revideret regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
4.1 Ssj fremlagde det reviderede regnskab, som var udsendt til alle medlemmer i Breton’s Nyhedsbrev
nr.1 2012. Regnskabet blev godkendt.

5.

Behandling indkomne forslag
5.1 DBK-bestyrelse bad om mandat til at forhandle følgende avls restriktioner med DKK. DBK
indfører en avls restriktion, der medfører, at breton hvalpe kun kan stambogføres, hvis forældre dyrene
har kendt HD-status. Fotokravet evalueres efter 3 år, på den ordinære generalforsamling 2016.
Mandatet blev givet.
5.2 Ændring af annoncerings reglerne for øvrige parringer. Parringen kan annonceres , når parringen er
foretaget, og der er indbetalt kr. 300,- til klubbens konto. Der kan kun annonceres parringer, efter
forældre dyr med anerkendt FCI-stambog og kendt HD-status. Opdrætteren skal være medlem af Dansk
Breton Klub. Ændringen blev vedtaget

6.

Valg
6.1 Valg af formand
Formanden Ssj er på valg og modtager genvalg.
Ssj blev genvalgt.
6.2 Valg af 2 bestyrelses medlemmer
Poul Vestervang(pv) er på valg og modtager genvalg
Pv blev genvalgt
Allan Folmer Hansen(afh) er på valg og ønsker ikke genvalg
Anni (Strandby) Hansen(ah) blev foreslået af bestyrelsen, der var ingen andre forslag
Ah blev valgt.
6.3 Valg af 2 suppleanter
Asger Bak og Claus Raahauge blev valgt.
6.4 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Ivan, blev valgt
Revisor Mogens Langvad, blev valgt

7.

Eventuelt

7.1 Placering af Derby blev diskuteret. Konklusionen blev at DBK overlader beslutningen til de 4
øvrige klubber i derby samarbejdet, men skulle placeres så den ikke begrænser de nuværende
muligheder for at komme på markprøve/kvalitetsklasser.
7.2 Fjd-engelske har fostret en ide om at oprette en markprøvefond, DBK-bestyrelses indstilling er at
ideen er god med at tiltaget som minimum burde omfatte alle racer under FJD, generalforsamlingen var
enig.
7.3 Årets Hunde
Årets ungehund: Midtvejs Zidan, ejer Allan Folmer Hansen
Årets hund: Engbjergvejs Aggi, ejer Asge Bak.
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