Dansk Siameser og Orientaler Ring

DSOs ordinære generalforsamling den 16. oktober 2010
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Valg til bestyrelsen. På valg er følgende:
• Formand, 2 år (Heide Petersen opstiller)
• B-medlem, 2 år (Kira Marseen Albrechtesen opstiller)
• B-medlem, 1 år (Ingen kandidat)
• 1. suppleant (Anne Wagner genopstiller)
• 2. suppleant (Dorte Kaae genopstiller)
6. Valg af revisor (Steffen Poulsen genopstiller)
7. Indkomne forslag (ingen)
8. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring: §3 e: For at have stemmeret på ordinær generalforsamling
skal kontingentet være indbetalt senest 1. september før generalforsamlingen og dokumentation
herfor skal foreligge. Man skal være fyldt 18 år. Samme betingelser gælder ved ekstraordinær
generalforsamling
9. Fastsættelse af kontingent (uændret)
10. Eventuelt
Tilsted 22 stemmeberettigede og 15 indsendte brevstemmer.
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.
Ad 1
Pia Nyrup valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen rettidigt indkaldt.
Ad 2
Mette Pind Oesten valgt som referent.
Ad 3
Formand Mette Mose Hansen aflagde bestyrelsens beretning
Godkendt uden bemærkninger
Ad 4
Kasserer Mette Pind Oesten fremlagde årsregnskabet og nævnte i den forbindelse, at det kunne være et
problem regnskabsmæssigt, at der var forskel på medlemsåret og regnskabsåret.
GF blev enig om, at det var en praksis, der var blevet brugt i mange år, og da det var velfungerende
ønskede GF at bevare denne praksis.
Konklusionen på det beskedne underskud var, at det var fordi der i årets løb var lavet meget PR til glæde og
gavn for medlemmerne (Annoncering i udstillingskataloger, Specialshow og Royal Canin Showet).
Godkendt
Ad 5
-

Heide Petersen valgt som formand for 2 år
Kira Marseen Albrechtesen valgt for 2 år
Susanne Qvick opstillede på GF og blev valgt for 1 år
Anne Wagner valgt som 1. suppleant
Dorte Kaae valgt som 2. suppleant

Ad 6
Steffen Poulsen var opstillet og Pia Kirkegaard opstillede på GF. Steffen Poulsen fik 10 stemmer og Pia
Kirkegaard fik 21 stemmer og blev dermed valgt som revisor.
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Ad 7
Ingen indkomne forslag
Ad 8
Vedtægtsændring blev diskuteret og godkendt med ændret dato for sidste rettidig indbetaling for at være
stemmeberettiget på efterfølgende generalforsamling. Ny dato: 1.juli.
Med ønske fra GF om, at bestyrelsen skal udarbejde et revideret vedtægtsforslag til godkendelse på næste
generalforsamling for at få bedre og tydeligere vedtægter.
Ad 9
Kontingentet forsætter uændret
Ad 10
Heide Petersen takkede for valget og fortalte om, hvordan hun ville arbejde for et DSO, hvor alle kunne have
det rart sammen.
Referent: Mette Pind Oesten
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