Indkomne forslag ved Schæferhundeklubben for Danmarks
Repræsentantskabsmøde d. 18. marts 2018

Forslag 1 - Indsendt af HB:
Hovedbestyrelsen ønsker at Repræsentantskabet giver deres tilkendegivelse til følgende:
At vi digitaliserer vores medlemsblad ” Schæferhunden”.
Det er ikke planen at ændre på hverken layout eller indhold, blot stoppe med den fysiske trykning
og udsendelse.
Det vil sige, at de 5 numre vi kender i dag vil kunne læses i samme format som i dag på vores
hjemmeside. (dog uden eksterne reklamer, da vi stopper med den gratis visning, og køber et
program, der vil vise bladet uden reklamer).
Det er stadig tanken, at vi udsender ”Årskavalkaden” i samme form, som vi kender den.
Baggrund:
hjemme

Når vores blad udkommer, er langt det meste materiale i bladet ”gamle nyheder ”
side og Facebook har overtaget informationsformidlingen. (så bladet primært er et
”billedblad”)
Omposteringer vedr. bladet er næsten 1/3 del af vores omkostningsbase.
Besparelsen vil kunne bruges meget bedre på fx:
Kontingent fastfrysning / evt. sænkning.
Gratis kursustilbud til kredsene
Ungdomsarbejdet
osv.

Fordele:

Der vil blive en omkostningsbesparelse på ca. 250.000 kroner på trykning og
forsendelse.
Bladet vil være tilgængeligt minimum 10 hverdag tidligere end det nuværende
fysiske blad.
Bladet kan udkomme hver måned, hver 14. dag, hver uge eller hver dag. Præcis som
vi ønsker det.
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Ulemper:

Der vil blive en medlemstilbagegang (størrelsen er svær at beregne).
Ganske få medlemmer er ikke online og kan ikke læse vores blad (dette vil kun være
ganske få).

Forslag 2 – indsendt af HB
Ændring til §16:
§ 16, Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd:
Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær,
kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens
Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes
hvert år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut
majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt
har givet tilsagn om at ville modtage valg.
Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær,
bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af
rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2
bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant
indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en
suppleant indtræder i bestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende
repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således
vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg.
HB-medlemmer skal være medlem af DKK.
Avlsrådet består af avsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avsrådsformanden
og godkendes af hovedbestyrelsen
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af
brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen.
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til
sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse.
Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår situationer, hvor der viser sig mangel på
kandidater, så er det frit for repræsentanterne at stille sig til rådighed på mødet som valgbare.
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Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres
offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens
sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data.
Begrundelse: Tilføjelsen er for at undgå en situationen, hvor man kunne risikere at skulle indkalde
til et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.

Forslag 3 – Indsendt af kreds 19 - Frederikshavn.
Ændring til § 11. Kontingent:
Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen, og betales forud
for et år ad gangen.
Kredskontingentet udgør til enhver tid 50 % af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for
Danmark.
Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales
kvartalsvis.
Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er
sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen.
Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører
fortabelse af medlemskab og tillidsposter.
Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke
automatisk generhverves.
*135 kr.: Fuldt betalende medlem
** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem
Nuværende:
§ 11. Kontingent:
Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud
for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** af medlemskontingentet
til Schæferhundeklubben for Danmark.
Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales
kvartalsvis.
Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er
sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen.
Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører
fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet
indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves.
*135 kr.: Fuldt betalende medlem
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** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem
Begrundelse:
Kredsene vil gøre et større stykke arbejde, for at få flere medlemmer, hvis der kommer flere penge i
kredskassen.

Forslag 4 – Indsendt af Ole Sarbæk
Ændring til § 11. Kontingent:
Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud
for et år ad gangen.
Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135 kr. for et fuldt betalende medlem, og 65 kr. for et
Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for
Danmark.
Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark.
Kredsens andel udbetales kvartalsvis.
Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er
sket.
Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen.
Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører
fortabelse af medlemskab og tillidsposter.
Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke
automatisk generhverves.
Nuværende:
§ 11. Kontingent:
Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud
for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** af medlemskontingentet
til Schæferhundeklubben for Danmark.
Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales
kvartalsvis.
Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er
sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen.
Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører
fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet
indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves.
*135 kr.: Fuldt betalende medlem
** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem
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Begrundelse: Ændringerne har ingen lovmæssig betydning, men det gør § 11 mere overskuelig og
lettere at læse

Forslag 5 – Indsendt af Ole Sarbæk
Nuværende ordlyd:
§ 16, Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd:
Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær,
kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens
Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes
hvert år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut
majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt
har givet tilsagn om at ville modtage valg.
Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær,
bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af
rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2
bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant
indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en
suppleant indtræder i bestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende
repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således
vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg.
HB-medlemmer skal være medlem af DKK.
Avlsrådet består af avsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avsrådsformanden
og godkendes af hovedbestyrelsen
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af
brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen.
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til
sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse.
Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres
offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens
sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data.
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Ændring til § 16,
Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd:
Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær,
kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens
Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes
hvert år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut
majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt
har givet tilsagn om at ville modtage valg.
Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær,
bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af
rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2
bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant
indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis det er
Landsformanden der har forfald, så er det Næstformanden der indtræder som konstitueret
Landsformand. På næstkommende repræsentantskabsmøde vælges Landsformand, selvom
posten ikke har ordinært valg. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sættes vedkommendes
post på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg.
Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg.
Alle Suppleanter vælges for 1 år, og deres gerning starter umiddelbart efter
repræsentatskabetsmødets afslutning, og ophører ved det næste repræsentatskabsmødes start.
HB-medlemmer og suppleanter skal være medlem af DKK.
Avlsrådet består af Avsrådsformanden og den valgte Rådsformandssuppleant, samt af mindst 4
medlemmer der udpeges af avlsrådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Brugshunderådet består af brugshunderådsformanden og den valgte Rådsformandssuppleant,
samt af mindst 4 medlemmer der udpeges af Brugshunderådsformanden og godkendes af
hovedbestyrelsen
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til
sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse.
Hovedbestyrelsesmedlemmerne tilkendegiver i en mail til sekretariatet, senest 6 uger før
repræsentantskabsmødet, om de enten forlader en post, går af eller genopstiller til en post i HB,
således at repræsentanterne har en mulighed for at finde en ny kandidat til posten.
Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår situationer hvor der viser sig en mangel på
kandidater, så er det frit for Repræsentanterne at stille sig til rådighed på mødet som valgbare.
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Ved accept af kandidatur Ønsker man at stille sig til rådighed til en tillidspost i
Schæferhundeklubben for Danmark, accepteres offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer
og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af
personlige data.

Forslag 6 - Indsendt af Lene Carlson, Kreds 84 - Skovbo
(3 forslag til ændring af §16 – og det er 3 forslag, som jeg ønsker behandlet hver for sig.)
Forslag til ændring af nedenstående §16
Ændres til:
§ 16, HOVEDBESTYRELSE, AVLSRÅD OG BRUGSHUNDERÅD:
Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær,
kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens
Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes
hvert år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut
majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt
har givet tilsagn om at ville modtage valg.
Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær,
bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af
rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2
bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen og fratræder når et
repræsentantskabsmøde begynder. I tilfælde hvor en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, er
hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sættes
vedkommendes post på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke
har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten
har ordinært valg.
HB-medlemmer skal være medlem af DKK.
Avlsrådet består af avsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avsrådsformanden
og godkendes af hovedbestyrelsen
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af
brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen.
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til
sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse.
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Forslag 7 - Indsendt af Lene Carlson, Kreds 84 - Skovbo
Forslag til ændring af nedenstående §16
Ændres til:
§ 16, HOVEDBESTYRELSE, AVLSRÅD OG BRUGSHUNDERÅD:
Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær,
kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens
Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes
hvert år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut
majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt
har givet tilsagn om at ville modtage valg.
Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær,
bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af
rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2
bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant
indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en
suppleant indtræder i bestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende
repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således
vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg.
HB-medlemmer skal være medlem af DKK.
Avlsrådet består af avsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avsrådsformanden
og godkendes af hovedbestyrelsen
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af
brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen.
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til
sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse

Forslag 8 - Indsendt af Lene Carlson, Kreds 84 - Skovbo
Forslag til ændring af nedenstående §16
Ændres til:
§ 16, HOVEDBESTYRELSE, AVLSRÅD OG BRUGSHUNDERÅD:
Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær,
kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens
Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes
hvert år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut
majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt
har givet tilsagn om at ville modtage valg.
Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær,
bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af
8

rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2
bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen og fratræder når et
repræsentantskabsmøde begynder. I tilfælde hvor en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, er
hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sættes
vedkommendes post på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke
har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten
har ordinært valg.
HB-medlemmer skal være medlem af DKK.
Avlsrådet består af avsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. 1
medlem i ulige år sammen med formanden og 3 i lige år. Der vælges hvert år ligeledes 2
suppleanter til AR.
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der vælges af
repræsentantskabet. 1 medlem i lige år sammen med formanden og 3 i ulige år. Der vælges hvert
år ligeledes 2 suppleanter til BHR.
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til
sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse.

Forslag 9 – Indsendt af Jan Herneth, kreds 56 - Præstø
Ændring til §13. Kredsgeneralforsamling pkt. 4
Nuværende tekst:
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed.
Ændring:
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab, resultatopgørelse og balance til
godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
Argument:
Jf. årsregnskabsloven består et regnskab af §25, balance og §27, resultatopgørelse.
Det er ikke alle vores frivillige, dirigenter eller kredskasserer, som har en økonomisk indsigt og er
vidende omkring dette. For at give klubbens medlemmer et retvisende billede af kredsens
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økonomiske stilling ønskes denne tekstændring tilføjet, og for at fjerne enhver tvivl over for de
ansvarlige.
Det vil også få den konsekvens, at såfremt en kreds søger støtte via fonde eller økonomisk tilskud
via offentlige instanser kan kredsens vedlægge et regnskab jvf. Årsregnskabsloven.
Såfremt dette godkendes har det konsekvensrettelser til
Kredsvedtægter v/3 bestyrelsesmedlemmer §10 og
kredsvedtægter v/5 bestyrelsesmedlemmer 10

Ændring til §13. Kredsgeneralforsamling
Nuværende tekst:
Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Ændring
Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder
dagsorden for generalforsamling, det reviderede regnskab og evt. budgetter.
Begrundelse:
Jeg finder det urimeligt, at kredsbestyrelser kan tilbageholde væsentlige informationer om
kredsens økonomiske tilstand og bede klubmedlemmer om at tage stilling til det reviderede
årsregnskab fremlagt ved mødet start. Med dette forslag gives grundlag for en bedre og mere
saglig debat omkring det reviderede regnskabet.
Det reviderede årsregnskab og evt. bugetter kan sendes direkte til kredsens medlemmer eller
lægges frem på klubbens hjemmeside evt, via en adgangskode.
Såfremt dette godkendes har det konsekvensrettelser til
Kredsvedtægter v/3 bestyrelsesmedlemmer §10 og
kredsvedtægter v/5 bestyrelsesmedlemmer §10

Forslag 10 - Indsendt af Lene Carlson, kreds 84
Forslag til lovændring § 23
Nuværende
§ 23. Ordinært repræsentantskabsmøde:
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Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned. Mødested og
mødetidspunkt fastsættes af hovedbestyrelsen.
Det årlige repræsentantskabsmøde indkaldes i december nummeret af ”Schæferhunden”, i
januar/februar nummeret af ”Schæferhunden” offentliggøres landsformandens beretning.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Landsformandens beretning fremlægges til henholdsvis godkendelse og orientering.
4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed.
5. Kassererens forelæggelse af budget for de kommende to år til godkendelse.
6. Indkomne forslag
7. Valg af hovedbestyrelse m.v.
8. Godkendelse af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes til sekretariatet senest
4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag til behandling på
repræsentantskabsmødet kan fremsættes af medlemmer, kreds- generalforsamlinger,
hovedbestyrelsen, avlsråd og brugshunderåd. De fremkomne forslag skal senest 14 dage før
repræsentantskabsmødets afholdelse, tillige med regnskab og budget udsendes til samtlige
repræsentanter.
Det er Hovedbestyrelsens ansvar, at alle indkomne forslag har en udformning, der muliggør, at de
kan behandles på repræsentantskabsmødet.
Ved ændring af forslaget, skal ændringen godkendes af forslagsstilleren.
Hovedbestyrelsen skal ved invitation til repræsentantskabsmøde offentliggøre den præcise dato
for frist for indsendelse af ændringsforslag.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset fremmødet.
Enhver der har fremstillet et lovforslag til repræsentantskabsmødet har taleret under
repræsentantskabets behandling af dette forslag. Taleretten begrænses til en kortvarig indledende
argumentationstale, samt kortvarige svar på eventuelle spørgsmål til forslagsstilleren. Det er op til
dirigenten, at vurdere længden af taleretten, samt opretholde og håndhæve denne taleret.
Vedtagelser på repræsentantskabsmøder sker med almindeligt flertal med undtagelse af de
tilfælde, hvor nærværende lov udtrykkeligt foreskriver andet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
eller pr. brev.
Redigeret referat af mødet offentliggøres i ”Schæferhunden”.
Medlemmer med betalt forfaldent kontingent kan– dog uden tale- eller stemmeret – overvære
repræsentantskabsmøde mod forudgående tilmelding.
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Under behandling af dagsordenens punkt H (valg af hovedbestyrelse m.v.) har medlemmer, der
ikke er repræsentanter, men er foreslået valgt til et tillidshverv, taleret. For at være valgbar skal
vedkommende have været medlem af Schæferhundeklubben for Danmark i mindst 3 måneder
forud for repræsentantskabsmødet og have betalt forfaldent kontingent.

Ændring
23. Ordinært repræsentantskabsmøde:
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned. Mødested og
mødetidspunkt fastsættes af hovedbestyrelsen.
Det årlige repræsentantskabsmøde indkaldes i december nummeret af ”Schæferhunden”, i
januar/februar nummeret af ”Schæferhunden” offentliggøres landsformandens beretning.
Samtidig med udsendelse af bladet offentliggøres dagsorden på klubbens hjemmeside.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Landsformandens beretning fremlægges til henholdsvis godkendelse og orientering.
4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed.
5. Kassererens forelæggelse af budget for de kommende to år til godkendelse.
6. Indkomne forslag
7. Valg af hovedbestyrelse m.v.
8. Godkendelse af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes til sekretariatet senest
4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag til behandling på
repræsentantskabsmødet kan fremsættes af medlemmer, kreds- generalforsamlinger,
hovedbestyrelsen, avlsråd og brugshunderåd. De fremkomne forslag skal senest 14 dage før
repræsentantskabsmødets afholdelse, tillige med regnskab og budget udsendes til samtlige
repræsentanter.
Det er Hovedbestyrelsens ansvar, at alle indkomne forslag har en udformning, der muliggør, at de
kan behandles på repræsentantskabsmødet.
Ved ændring af forslaget, skal ændringen godkendes af forslagsstilleren.
Hovedbestyrelsen skal ved invitation til repræsentantskabsmøde offentliggøre den præcise dato
for frist for indsendelse af ændringsforslag.
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