Dansk Breton Klubs Generalforsamling den 30.03.2018
1. Valg af dirigent:
Poul Valdemar Nielsen blev foreslået af bestyrelsen, og blev enstemmigt valgt, og kunne
konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet jf. vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning v/Søren Stenhøj – herunder udvalgenes beretning:
Søren fremlagde bestyrelsens beretning, og efterfølgende uddybede han den del af
beretningen som omhandlede den nye organisation. Efterfølgende ingen bemærkninger, og
bestyrelsen har mandat til at fortsætte samarbejdet.
Herefter kunne beretningen godkendes.
3. Udvalgenes beretning:
Udvalgenes beretning – fremkom sammen med bestyrelsens beretning under pkt. 2.
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed:
Søren fremlagde regnskabet – ingen bemærkninger – regnskabet godkendes.
5. Behandling af indkomne forslag:
Morten Larsen havde indsendt et forslag vedr. udvidelse af avlsmaterialet. Han uddybede
forslaget.
Der fremkom flere kommentarer til forslaget, nogle mente at forslaget var meget fornuftigt
mens andre mente at, alle tæveejere jo har mulighed for at lave en ”øvrig parring” såfremt
man ikke er tilfreds med materialet på ”Hanhundelisten”. Morten mener ikke at der er
hanhunde nok på hanhundelisten som ikke har overgået grænsen for Matadoravl.
Poul V. Nielsen uddyber brugen af hanhundelisten og brugen af tæverne.
Søren Stenhøj fremlægger bestyrelsens indstilling til forkastelse af forslaget.
Poul V. Nielsen oplyser at, såfremt forslaget skal vedtages, skal der være 2/3-dels flertal på
generalforsamlingen for forslaget, hvilket viste sig ved håndsoprækning ikke at være.
6. 6.1 Valg af formand:
Formand Søren Stenhøj er på valg – Søren modtog genvalg og blev enstemmigt valgt.
6.2 Valg af 1 bestyrelsesmedlem:
Anni Hansen er på valg – Anni modtog genvalg og blev enstemmigt valgt.
6.3 Valg af 2 suppleanter:
Benny Kuhlmann og Claus Rasmussen blev begge genvalgt.
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor blev Eddi Grundahl og Revisorsuppleant blev Torben P. Pedersen (genvalg)

7. Eventuelt:
Winnie B. Larsen opfordrer til at opdrætterne melder nye hvalpekøbere ind i klubben + til at
der sendes en lille ”hvalpepakke” til nye hvalpekøbere.
Samtidig opfordrer hun til at, vi bliver mere ”aggressive” i vores markedsføring af vores
hvalpe, og at vi bruger de sociale medier noget mere.
Thomas Klit supplerer med at, DBK evt. udarbejder et racekompendium i stil med det Norsk
Breton klub har.
Søren Stenhøj opfordrer Thomas Klit til at bistå formanden med udarbejdelse af brugbart
materiale.
Asger Bak spørger om det ikke er muligt at få pengene tilbage, såfremt man har tilmeldt en
tævehund til markprøve, og tæven så bliver løbsk og ikke kan deltage på prøven – ellers vil
ingen jo stille med tæver på prøve.
Søren Stenhøj lover at følge op på dette – dette fremgår af FMR
Thomas Stenbek oplyser at, hans seneste hvalpekøbere ikke har fået tilsendt fra klubben, så
man kan jo blive i tvivl om de overhovedet er indmeldt.
Søren Stenhøj oplyser at, bestyrelsen ”visker tavlen ren” idet der ikke har været styr på
denne del, de senere år.
Jens Hansen opfordrer til at, hanhunde på hanhundelisten, med hvalpe over
matadoravlsgrænsen fjernes fra hanhundelisten.
Søren Stenhøj oplyser at, det er DKK der er den dømmende myndighed, og at DBK derfor
ikke blander sig i, hvornår DKK retter henvendelse til hanhundeejere.
Eddie Grundahl spørger til, hvordan det går med at få C-prøven godkendt som anerkendt
prøve, og spørger samtidig om der ikke findes en pokal til 2.v’eren på C-prøven.
Søren Stenhøj oplyser at, bestyrelsen ikke erstatter pokalen, men at andre er velkommen.
Thomas Klit oplyser at, han har tilbudt og talt med Harris Jensen, om at lægge terræn til en
brugsprøve i november måned på snepper og fasaner, og opfordrer til at vi bakker op om
denne prøve.
Til sidst kom vi til udnævnelsen af årets unghund og årets hund 2017:
Årets Unghund 2017: Lilli Du Bois Du Courcol v/Thorbjörn Rantanen Lund-Nielsen m 18.p
Årets hund 2017: Engbjergvejs Fanch v/Asger Bak med 25p. stærkt forfulgt af
Grand’s Uniq Itro v/Jens Hansen med 23p.
Søren Stenhøj takker herefter dirigenten for indsatsen og generalforsamlingen for den livlige
og relevante debat.

Til sidst takker dirigenten af og anbefaler bestyrelsen at, adskille bestyrelsens beretning fra
udvalgenes beretning til næste år. Der takkes for god ro og orden. 
Tak for i aften.

