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Ordinær generalforsamling i
Dværgschnauzerklubben

Lørdag d. 12. marts 2022 kl. 13.00
Vilcon Hotel og Konferencegård, 

Lorupvej 44, 4200 Slagelse

Dagsorden:

• Valg af dirigent.
• Valg af mindst to stemmetællere.
• Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse.
• Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til 
   godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

• Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes.
• Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendt 
    gøres.
• Valg af revisorer og revisorsuppleant.

• Indkomne forslag.
• Fremtidig virksomhed.
• Eventuelt.

Bestyrelsesvalget:
Pia Nissen: (genopstilling)
Dan Bungaard: ønsker ikke genopstilling
Suppleantvalget : Britt Kluge (genopstilling)
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Lørdag d. 12. marts 2022 kl. 13.00
Vilcon Hotel og Konferencegård, 

Lorupvej 44, 4200 Slagelse

Forslag til behandling på generalforsamlingen:

Ved fristens udløb var der indkommet 1 forslag til 
bestyrelsespost, samt yderligere 2 forslag til behandling 
på generalforsamlingen.

2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges iflg. vedtægterne 
på dagen.

Kære medlemmer:
For at kunne stemme skal man have været betalende 
medlem i mindst 3 måneder, være personlig myndig, have 
fast bopæl i Danmark og ikke være i kontingentrestance.

Der vil være et lettere traktement i forbindelse med 
generalforsamlingen.

VEL MØDT.
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FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING:

Forslag til bestyrelsespost fra Eia Shim Milo Andersen.

Jeg hedder Eia Shim Milo Andersen, er 40 år og bor i 
Odsherred. Jeg har valgt at stille op til bestyrelsen, fordi jeg 
gerne vil yde et bidrag til klubbens fortsatte virke.
 
Jeg har i de sidste 25 år haft 5 dværgschnauzere, først på et 
sæt p/s kuldsøskende, en tæve Pepper og en han Miki, der 
begge blev lige over 14 år. 

Nu har jeg en flok på 3 sorte hanner, hvoraf 2 af dem er 
udstationerede og nu pensionerede avlshanner (Faro og Snip-
er) og 1 arvestykke (Rumle). I daglig tale, terroristerne eller 
drengene. Alle 3 er i senior segmentet, da de yngste snart bliv-
er 10 og den ældste er på vej mod de 12 år.

Jeg har været medlem af Dværgschnauzerklubben siden 2013, 
hvor jeg fik den første udstationerede hund.

Jeg har været involveret i klubarbejdet siden 2014, hvor jeg 
startede med at indtaste kritikkerne fra DKK’s udstillinger, så 
de kunne komme på klubbens hjemmeside og sammentælle 
point til årets klubvinder.

Når der er behov for det, hjælper jeg også til på udstillingerne 
og sørger for, at der bliver udfærdiget diplomerne til de 
udstillingshunde, der opnår en klubtitel.  
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Jeg udstiller ikke selv, arvestykket stadig er lige så moden som 
en grøn tomat, når han er sammen med andre hunde, så hans 
temperament egner sig ikke til det. 

Jeg har dyrket agility med min p/s han og har udfordret min 
nuværende flok med en lokal bane i haven, men ingen af de 3 
er specielt motiveret til den slags hundekunster. De er mere til 
traveture og hygge i sofaen, så det er det, vi får meget af vores 
tid sammen til at gå med.

Når jeg ikke ”går i hundene” arbejder jeg som applikationssup-
porter i en IT afdeling i en international virksomhed, lægger 3D 
puslespil (Lego modeller), renovere mit hus og leger med 
vikingeskibe på Roskilde fjord.

Mvh. Eia Andersen
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FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING:

Forslag fra Charlotte Bøgvad:

I forhold til årets Sportshunde vil jeg gerne foreslå at vi på lige 
vilkår, med rally, LP, Agility og spor også begynder at kåre årets 
hunde i Freestyle 1-3 og HTM 1-3, samt Nosework 1-3.

Venlig hilsen Charlotte Bøgvad medlems nr 4872

Forslag fra bestyrelsen fremsat af Jette Akselbo:
 
Skal vi fortsat have hanhundelisten på hjemmesiden. Der er 
stadig kun 2 hunde på listen. Ved ikke om der har været hen-
vendelser på dem via hjemmesiden.
 

VH Jette Akselbo
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