Referat fra Basset Klubbens Generalforsamling i Lindknud Hallen 26.03.2011
Til stede:
37 stemmeberettigede medlemmer.
1) Valg af dirigent: Freddie Klindrup vælges. Og takker for valget.
Dirigenten erklærer Generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2) Valg af referent: Jette Ramvad vælges.
3) Valg af 2 stemmetællere: Uffe og Karin A. vælges.
4) Formandens beretning:
Der er en enkelt kommentar til beretningen,som har været trykt i Basset Bladet,revisor Uffe får ikke 501
medlemmer ved gennemgang af regnskaberne. HC forklarer hvordan det hænger sammen
Formandens beretning godkendes enstemmigt.
5) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
Regnskabet godkendes enstemmigt.
6) Bestyrelsen forelægger budget for det kommende år, herunder fastsættelse af næste års kontingent.
HC har en tilføjelse til budgettet, ny internetside, som er sat til 10.000,- dette beløb er ikke med i dette års
budget, hvorved der er et beregnet underskud på 18.250,-kr.
PCK foreslår mindre præmier på udstillingerne, hvilket flere er enige i.
Jens fortæller at kontingentforhøjelsen bl.a. vil gå til portoforhøjelse i år.
Anne oplyser at portoforhøjelsen kun gælder A-breve.
TM oplyser, at vi ikke kan sende bladet som Magasinpost, dertil har vi ikke nok medlemmer og, at vi altid
har sendt bladet som B-post.
Kontingentforhøjelse vedtages og er gældende fra 2012,se under indkomne forslag ( 5).
7) Indkomne forslag:
Forslag 1)
Trykt i Basset Bladets Forårsnummer (Afskaffelse af Klubbens egne BIS konkurrencer på Fællesudstillinger).
Forslaget vedtages ved skriftlig afstemning med 23 stemmer for,og 9 imod og 4 blanke.

Forslag 2)
Trykt i Basset Bladets Forårsnummer (vores pointsystem).
Der er livlig diskussion omkring dette emne, som gælder vores pointsystem til hist listen, (årets hunde).
Konklusionen bliver at forslaget trækkes af stillerne.
Forslag 3)
Trykt i Basset Bladets Forårsnummer (vores pointsystem).
Gælder ligeledes Klubbens pointsystem,og igen livlig diskussion.
Der er skriftlig afstemning ,i mod 30,for 4, 1 blank og 1 ugyldig. Forslaget falder.

Forslag 4)
Trykt i Basset Bladets Forårsnummer (kun point på Klubbens egne udstillinger).
Her følger igen en livlig diskussion. Konklusionen bliver at forslagsstilleren trækker forslaget.
Konklusionen vedr. pointsystemet bliver, at det er den siddende bestyrelse, der til enhver tid afgør hvilket
pointsystem, man vil bruge.
(det er et generelt ønske at pointsystemet forenkles).

Forslag 5)
Trykt i Basset Bladets Forårsnummer (kontingentforhøjelse) .
Forslaget vedtages, hvorved vi fra 2012 får en kontingentforhøjelse på 25 kr til 375 kr for almindelige
medlemmer ligeledes en forhøjelse på 25 kr for medlemmer fra udlandet til 400 kr.
8) Offentliggørelse af valgets resultat.
Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Jens E. Sørensen og Johnny Eriksen ( præsentation i Basset Bladets Forårsnummer) er valgt til bestyrelsen.
Grete Jørgensen foreslås og vælges.
1. suppleant: Gitte Matthiesen.
2. suppleant: Torben Mochau.
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Hanne Christensen og Karin Andersen foreslås og vælges. Suppleant:Claus Nielsen.

10) Evt.:
Holger Busk takker bestyrelsen for et flot år, specielt VSS får ros.
Birgit er bekymret for om Facebook overtager vores medlemsblads funktion og vores Hjemmesides
funktion, da mange har lavet grupper på FB, hvortil de indsender billeder og information.
Formanden slår fast,at alle informationer skal sendes til bladet og til hjemmesiden, og hvis regionslederne
sætter noget på FB, skal det kun være som en ekstra information.
Vibeke fortæller, at hun bl.a. har åbnet en gruppe på FB for Region Midtjylland, og der er derved kommet
flere til arrangementerne, selvom de samme informationer altid går til blad og hjemmesiden også, og der er
flere der opdager vores klub gennem FB, hvilket jo er godt, siger Vibeke.
Bladet bliver aldrig overflødigt, det er som et Arkiv, siger Birgit, og det er vi flere der er enige med hende i.
Per C. Knudsen (roser Holger for at rose Bestyrelsen) og roser selv bestyrelsen for et kanon arbejde i det år,
der er gået –nu kan bestyrelsen selv beslutte et pointsystem og Per slutter med at takke Hanne Christensen
for det kæmpe arbejde hun har gjort som klubbens Kasserer i rigtig mange år, og håber hun vender tilbage.
Formanden slutter GF af med at takke Sanne W. Christensen og Hanne C. for det store arbejde de har
udført i bestyrelsen, Hanne der har passet på pengene i mange år, får stor ros for det kæmpe arbejde hun
har gjort, og formanden overrækker blomster.
Dirigenten slutter aftenen af med at takke for god ro og orden. /jr
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