Schæferhundeklubben for Danmark Repræsentantskabsmødet 2018
søndag d. 18. marts 2018 kl. 10.00
i Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kassereren
a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse og
meddelelse af ansvarsfrihed
b. Kassereren forelægger budget for 2018 og 2019 til godkendelse
5. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være
sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - d.18.2. 2018 kl. 22.00.
6. Valg i henhold til lovenes §16
a. Valg af formand (for 1 år) (Peter Malta Larsen)
b. Valg af næstformand for 2 år (Karin Christiansen)
c. Valg af sekretær for 2 år (Tina Nørgaard)
d. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Ole Sarbæk)
e. Valg af brugshunderådsformand for 2 år (Vivi Gilsager)
a. Valg af suppleant for Brugshunderådsformand for 1 år (Erik Ahrends)
b. Valg af Avlsrådsformand for 1 år (Michael Lumby)
c. Valg af suppleant for Avlsrådsformand for 1 år
d. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år
7. Godkendelse af revisor
8. Eventuelt
På Hovedbestyrelsens vegne
Landsformand, Peter Malta Larsen

Forslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, skal være Sekretariatet i hænde
senest 4 uger før mødets afholdelse - dvs. d.18.2. 2018 kl. 22.00.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstille deres
kandidatur til på Schæferhundeklubbens hjemmeside
https://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=36261 senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets

afholdelse - dvs. d. 18.2.2018 kl. 22.00.
Har man brug for hjælp til dette, så kontakt sekretariatet.

Stemmesedler udleveres kun til repræsentanter med gyldigt medlemskab.

Medlemmer med gyldigt medlemskab kan ved tilmelding til sekretariatet overvære
repræsentantskabsmødet som tilhørere. Seneste tilmelding er den 2. marts 2018.
Af hensyn til check-in skal såvel kredsrepræsentanter som tilhørere forudbestille og betale
frokostbilletter. Skriv venligt en mail til sekretariatet, hvor mange der ønsker at deltage i
frokostmenuen – tilmelding er bindende. Pris pr. person: kr. 180,00 inkl. en øl eller vand.
Bestilling og betaling af frokost senest den 2. marts 2018 (konto: 3420 – 7291779)
Ønskes morgenmad, købes dette på stedet, men der skal forudbestilles via sekretariatet.
Et rundstykke m. smør, én skive pålæg samt en skive ost koster kr. 20,00.
Betalte frokostbilletter udleveres på dagen.

