Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat fra DSOs ordinære generalforsamling den 06.11.2011 i Strøby
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er flg.:
• Kasserer 2 år (Pia Holmberg-Hansen opstiller)
• B-medlem, 2 år (Lise Vigsø opstiller)
• B-medlem, 1 år (Susanne Qvick genopstiller)
• suppleant (Anne Wagner genopstiller)
• suppleant (Dorte Kaae genopstiller)
6. Valg af revisor (Pia H. Kirkegaard genopstiller)
7. Indkomne forslag (ingen)
8. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter
9. Fastsættelse af kontingent (uændret)
10. Eventuelt.
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.
Tilstede 12 stemmeberettigede og 9 brevstemmer modtaget rettidigt.
Ad 1:
Pia Nyrup valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt.
Ad 2:
Mette Hansen valgt som referent
Ad 3:
Formand, Heide Petersen, aflagde bestyrelsens beretning
Godkendt uden bemærkninger.
Kirsten Buna ønskede ført til referat, at hun mener, at afgående formand, Annemette Nielsen, kommer
med ukorrekte oplysninger i DSO bladet nr. 4 2003.
Ad 4:
Kasserer Mette Pind Oesten var fraværende grundet barnefødsel, derfor gennemgik formanden regnskabet.
Der var et overskud, hvilket skyldtes sparsomme kørselsudgifter i forbindelse med afholdte bestyrelsesmøder.
Indtægter fra kontingent er ganske lidt nedadgående, mens bladsalget er opadgående, dog med en lille
tilbagegang i opdrætterannoncer.
Udgifterne har været knapt så høje i år, især på møder og transportkontoen, der er dog en lille stigning i
udgiften til bladtryk, mens portoudgiften er faldet, det kan skyldes at der ikke er blevet tilsendt helt så mange
blade til killingekøbere. Gebyrer og bankudgifter varierer fra regnskabsår til regnskabsår, og dette kan skyldes
at regnskabsåret og medlemsåret hidtil ikke har fulgtes ad.
Der blev diskuteret hvor mange killingekøbere, der fortsætter med at være medlem, da tilsendelsen af blade til
killingekøbere er en stor post, men samtidig en mulighed for nye medlemmer. Der var generel enighed om, at
det er et flot og for klubben vigtigt blad. Det blev diskuteret, om vi skulle lave et velkomstblad/særnummer til
killingekøbere. Det skulle ramme bredt med en beskrivelse af kategori IV kattene og info om udstillinger,
opdræt, men også hverdagshistorier. Ved et særnummer ville der kunne spares penge, og killingekøberne ville
forhåbentlig få en bedre indsigt i, hvad de kunne forvente som fremtidige medlemmer.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Dirigenten foreslår, at punkt 5 udskydes til efter punkt 8, da det er mest korrekt, at det er den nuværende
bestyrelse, der fremlægger de nye vedtægter - dette vedtages.
Ad 7:
Ingen indkomne forslag
Ad 8:
Brevstemmer bortfalder ved afstemning om ændrede forslag, da der er præcedens herfor, vedtages uden
kommentarer.
Der er 9 indkomne brevstemmer, alle stemmer for det udsendte vedtægtsforslag, og der er 12
stemmeberettigede fremmødt på generalforsamlingen. Da der er tale om lovændringsforslag kræves der 2/3
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flertal for vedtagelse, og dvs. at der skal 14 ja-stemmer til vedtagelse, og der skal 8 ja-stemmer, hvis der skal
stemmes om et ændringsforslag.
Dirigenten foreslår, at vedtægterne bliver debatteret og afstemt i grupper, hvilket bliver vedtaget, resultatet kan
ses herunder.
§1-4 Navn, formål, hjemsted, tilknytning
§1-4 vedtaget enstemmigt med 21 stemmer.
§5-7 Medlemskab, ophævelse af medlemskab, kontingent
§5 får følgende ændring til teksten, således at den nye tekst lyder: ”og de for klubben gældende vedtægter”.
§5 vedtaget med 12 stemmer – brevstemmer bortfalder pga. ændring.
§6-7 Ophævelse af medlemskab, kontingent
§6-7 vedtaget enstemmigt med 21 stemmer.
§8 Generalforsamling, Stemmeret og valgbarhed, referat og beslutninger
§8.1 får følgende ændring i teksten, således at den nye tekst lyder: ”ved vedtægtsændringer vedlægges de nye
vedtægter i deres helhed”.
§8 vedtaget med 11 stemmer (en deltager fraværende) – brevstemmer bortfalder pga. ændring.
§9 Ordinær generalforsamling, forslag til generalforsamling, dagsorden
Debat om § 9.2, omhandlende hvorvidt det skulle ændres, så der også kunne komme ændringsforslag fra
andre end forslagsstilleren - bestyrelsen ønskede at bevare deres forslag uændret.
§9.3 Dagsorden ændres, da der bliver tilføjet et nyt punkt ”3. godkendelse af dagsorden”.
§9 vedtaget med 8 stemmer, 1 ved ikke, 3 imod – brevstemmer bortfalder pga. ændring.
§10 Ekstraordinær generalforsamling
§10 stk. 1 slettes
§10 vedtaget med 12 stemmer – brevstemmer bortfalder pga. ændring.
§11-14 Bestyrelsen, konstituering, dagligt arbejde, Bestyrelsens arbejde, regnskab, suppleanter,
revision.
§ 11.5 rette ”kursus, seminar” til flertal ”kurser, seminarer”, da det er en korrekturrettelse, der ikke berører
indholdet medtages brevstemmerne.
§11-14 Vedtaget med 20 stemmer (en deltager fraværende).
§15 Opdrætterservice
Debat om ”opdrætterservice” burde hedde medlemsservice, og om det skal gælde alle eller kun FIFeregistrerede medlemmer. Bestyrelsen ønskede at bevare deres forslag uændret.
§15 vedtaget med 18 stemmer, 2 imod (en deltager fraværende).
§16 Ophævelse af klubben
Debat om, hvorvidt der skal 2 generalforsamlinger til for at ophæve klubben. Da det er almindelig kutyme i
næsten alle foreninger, ønskede bestyrelsen at bevare deres forslag uændret.
§16 vedtaget med 18 stemmer, 2 imod (en deltager fraværende).
Ad 5:
Valg af kasserer: opstillet, Pia Holmberg-Hansen, der blev præsenteret af formanden samt anbefalet af
Kirsten Buna, derudover fortalte Pia lidt om sig selv.
Valgt med 20 stemmer (11 fremmødte + 9 brevstemmer).
B-medlem 2 år: opstillet, Lise Vigsø, der præsenterede sig selv.
Valgt med 17 stemmer (11 fremmødte + 6 brevstemmer).
B-medlem 1 år: Susanne Qvick var genopstillet.
Genvalgt med 16 (11 fremmødte + 5 brevstemmer).
1. suppleant: Anne Wagner var genopstillet.
Genvalgt med 19 stemmer (11 fremmødte + 8 brevstemmer).
2. suppleant: Dorte Kaae var genopstillet.
Genvalgt med 20 stemmer (11 fremmødte + 9 brevstemmer).
Ad 6:
Revisor Pia H. Kirkegaard genopstillet, genvalgt med 20 stemmer (11 fremmødte + 9 brevstemmer).
Ad 9:
Bestyrelsen forslår et uændret kontingent, hvilket vedtages enstemmigt.
Ad 10:
Der er stor ros til bladet, men mere medlemsorientering efterlyses fx om hvad der foregår i bestyrelsen og hvad
bestyrelsen arbejder med for tiden. Bestyrelsen efterlyser igen ligeledes mere input fra medlemmerne.
Der foreslås en ”nyt fra bestyrelsen” i bladene fx et beslutningsreferat fra mailbeslutninger som evt. også kan
tilføjes hjemmesiden. Der bliver mindet om, at der i øjeblikket indsamles sponsorgaver til næste års top 5 katte.
Der efterlyses mere information i bladet om breed council, bl.a. hvordan man bliver tilmeldt. Bestyrelsen
modtog med stor glæde de forskellige input. Der blev drukket et glas champagne i anledningen af DSO’S 25
års jubilæum og generalforsamlingen blev erklæret afsluttet.

