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DANSK   HOVAWART    KLUB 
Medlem af den internationale Hovawart-Føderation (IHF) 

 

 

Referat af Generalforsamling d. 6. marts  

 

1. Valg af dirigent  

Carsten Nielsen er blevet valgt. Generalforsamling er lovligt indvarslet jf. vedtægterne. 21 

stemmeberettigede.  

2. Referent  

Katharina Gaca  

3. Valg af 2 stemmetællere.  

Helle Mortensen og Jeanette Lie Olesen 

4. Formanden aflægger beretning.  

Steen Larsen gennemgik klubbens virke i 2015 – se bilag.  

Der har været et spørgsmål vedr. 100-års jubilæum i den tyske hovawart klub i 2022.  

Klubben vil høre mere om dette, når tiden nærmer sig. 

Der et spørgsmål vedr. ændringer i brugshundeprogrammet.  

Det endelige program kommer senere, og kan til den tid findes på DKK’s hjemmeside 

5. Udvalg aflægger beretning. 

Brugshundeudvalgets beretning ved Steen Larsen – se bilag  

Kåringsudvalgets beretning ved Michael Ravn – se bilag.  

Michael fortalte at der på Fyn er nogle gode arealer tilgængelige for mentalbeskrivelser og at udvalget 

undersøger det nærmere.  

Udstillingsudvalgets beretning ved Peter Mortensen:  

Udstilling på Sjælland afholdt ifm. Store Hestedag.  

Der deltog 18 i babyklassen og 23 voksne hunde.  

IHF Dommer: Sigrid Darting-Entemann.  

Der var et spørgsmål fra Claus Harding Hansen, om bestyrelsen har overvejet hvad klubben gør, hvis der 

kun er 10 tilmeldte hunde?  

Klubbens holdning er, at der ikke aflyses udstillinger, uanset hvor mange der deltager. Det er klubbens 

vindue udadtil samt eneste mulighed for, at få hundene bedømt af en IHF dommere.  

Det forventes også at der med det antal af hvalpe der er født i 2015, vil medføre en større tilslutning til 

kommende udstillinger. 

Klubbens nye tiltag med at tilbyde hvalpe og unghunde gratis deltagelse i en udstilling i hundens 

fødselsår, fortsætter, og det forventes at flere nye vil få lyst til at deltage i efterfølgende udstillinger 

Jeanette Lie Olsen synes det har været et godt tiltag at give hvalpene første udstilling gratis.  

Andreas Petersen foreslog at der bruges en side i bladet til at minde folk om tilmelding til forskellige 

aktiviteter.  
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Avlsudvalg har fremlagt beretning ved Vibeke Stengaard – se bilag.  

Vibeke forslår, at avlsudvalg sammen med kåringsudvalget laver en temadag om deres arbejde. 

Temadagen vil være målrettet til både opdrættere og medlemmer med interesse i dette arbejde.  

Der var et Spørgsmål fra Flemming Løvquist om avlsudvalg kan se sygdomme ud fra hundens journal?  

Vibeke forklarede hvordan IHF’s database fungerer mht. sygdomsregistrering.  

Jeanette Lie Olesen foreslog, at der sættes en formular på hjemmesiden til anmeldelse af sygdomme og 

dødsårsager samt en fast påmindelse i klubblad.  

Alle 4 beretninger blev taget til efterretning.  

6. Godkendelse af det reviderede regnskab  

Regnskabet er blevet fremlagt ved Niels M. Christensen.  

Godkendt.  

7. Behandling af indkomne forslag.  

a) ændring af antal medlemmer i bestyrelsen. 

Michael Ravn motiverede forslaget. 

Inge stillede supplerende spørgsmål.  

Vedtaget enstemmig.    

 

b) forslag om flere muligheder for at få et WCC og stille i brugsklassen. 

Laila Eriksson motiverede sit forslag.  

Steen Larsen fremlagde bestyrelsens holdning til forslaget, med vægt på racestandarden som 

brugshund.  

Afstemningsresultat: 18 - nej, 1-  ja, 2- blanke  

8.  Valg til bestyrelsen 

a)  Valg af formand – formand ikke på valg  

b)  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg til bestyrelsen er:  

Michael Ravn – ønsker ikke genvalg  

Flg. stiller op til valg til bestyrelsen:  

* Pia Skovmose – ønsker genvalg  

* Lotte Jensen – ønsker genvalg  

* Katharina Gaca – ønsker valg til bestyrelsen  

* Laila Eriksson – ønsker valg til bestyrelsen.   

Afstemningsresultat:  

Pia Skovmose, Katharina Gaca, Laila Eriksson, Niels M. Christensen blev valgt til bestyrelsen.  

c) Valg af suppleant  

Lotte Jensen og Claus Harding Hansen er blevet enstemmig valgt, hvor Lotte Jensen er 1. suppleant. 

d) Valg af revisor  

* Birger Andersen – ønsker genvalg -  

Enstemmig genvalgt  
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e) Valg af revisorsuppleant  

* Vivien Andersen  –  Ønsker genvalg –  

Enstemmig genvalgt   

9. Fremtidig virksomhed ved formanden 

se bilag.  

Peter Mortensen foreslog en træningsopvisning til udstilling på Sjælland. Der arbejdes videre med ideen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Referat for generalforsamling godkendt af dirigenten 

                      Carsten Nielsen 


