
Referat af DISKs ordinære generalforsamling i Vissenbjerg søndag den 12. juni 
2016. 

Til stede: 29 medlemmer. 

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen placeret i forbindelse med FJD-udstillingen  
i jubilæumsåret 2016. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Erik Petersen. 

1. Dirigent Erik Petersen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
2. Referent: Birgit Jensen. 
3. 2 medlemmer til underskrivelse af protokollen: Christina og John Bak. 
4. Stemmetællere: Claus Olesen og Laila Mortensen. 
5. Formandens beretning godkendt enstemmigt. 
6. Regnskabet og beretningen fra jubilæumsfonden godkendt enstemmigt. 
7. 3 forslag fra Flemming Vilslev: 

Ad 1: Bestyrelsen vælger et bestyrelsesmedlem til at varetage opgaven. 
Ad 2: Bestyrelsen graduerer pointene. Udstillings- og apporteringsresultater tages med i 
den udstrækning, det er rimeligt. 
Ad 3: Vedtaget. Forslag om at 3 personer laver revideringen. Gunnar Jensen og Birgit 
Jensen tilbyder at lave arbejdet sammen med Per Pedersen. 
Brian Krogs forslag: 
Forslaget vedtaget med tillægget: og registreres på DISKs hjemmeside. 
12 medlemmers forslag:  
Vedtaget. Medlemmer der ønsker at være administratorer: Christina Bak og Lasse Thorn. 
Forslag om, at Sarah Jensen spørges. 
Flemming Vilslevs tillæg til forslaget: Bestyrelsen arbejder videre hermed. 

8. Per Pedersen og Brian Hinge Krog enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. 
Ulrik Kjærsgaard enstemmigt genvalgt til suppleant. 

9. Revisor og revisorsuppleant: Jørgen Jensen og Torben Reese genvalgt. 
10. Erik Rimmen er blevet bedt om, at problematikken omkring betegnelsen : ”Ikke for 
fugl” for unghunde og betegnelsen: ”Uden for kategori” for vinderklassehunde drøftes på 
generalforsamlingen. 
Brian Krog mener ikke, vi kan bruge betegnelsen ”Ikke for fugl” til noget. 
Knud Hansen påpeger, at man kan læse det ud af kritikken. 
Heidi Nørgaard Jensen appellerer til at kigge på, hvad man gør i andre lande, så tingene bliver 
mere ensartede. 

Betegnelsen ”Ikke for fugl” bør slettes, og i vinderklassen bør en hund kunne gå videre 
uden at have været for fugl i indledende heat efter de flestes mening. Bestyrelsen tager 
disse betragtninger med videre. 
Brian Krog opfordrer til, at man slutter op om familieweekenden, der afholdes i Vejen 12, 
13. og 14. august i samarbejde med Dansk Gordon Setter Klub. 
Jan Larsen giver ros til klubben for god modtagelse som nyt medlem og for livligheden, der 
præger generalforsamlingen. 
Erling Juul informerer om, at jubilæumsårbogen er i depot. Hvis nogen ønsker at få den 
tilsendt, koster det 75 kr. 
Gunnar Jensen opfordrer til at give en hjælpende hånd med oprydningen i teltet efter 



generalforsamlingen. 
Jan Lorentsen informerer om, at de 3 der deltager i brugsprøven hos Ulrik Kjærsgaard er 
Gunnar Jensen, Flemming Vilslev og John Bak. Ole Schmidt opfordrer i den forbindelse til, 
at der informeres inden prøverne om kriterierne for at gå videre, så man ved, hvad man 
går ind til. 
Erik Petersen informerer om, at der har været problemer med hackere på hjemmesiden. 
Erik Rimmen meddeler, at han til næste års generalforsamling ikke ønsker at modtage 
genvalg som formand, opfordrer til, at der tænkes over, hvem der kan være i spil til 
formandsposten og fremhæver, at det er vigtigt, at det bliver en person, der kan 
samarbejde med bestyrelsen. 

 

Birgit Jensen 

Referent. 


