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Nr Emne Diskussion

1 Valg af dirigent Harris Jensen som konstaterer at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt

2 Valg af referent Pernille Aude

3 Valg af 2
stemmetællere

René Madsen og John Nielsen

4 Formandens
beretning til
godkendelse

Bestyrelsens beretning er udsendt på forhånd og læses derfor ikke op.
Godkendt

5 Forelæggelse af det
reviderede regnskab
til godkendelse

Det reviderede regnskab godkendes

6 Forelæggelse af
budget

Budgettet er udsendt sammen med regnskabet
Ingen kommentarer

7 Behandling af
indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

8a Valg til bestyrelsen Erik Lystrup Nielsen - genvalgt
Bjarke Farsinsen - genvalgt

8b Valg af suppleanter Anne Eliasen – genvalgt
Anne Elmgreen Geisler - genvalgt

9 Valg af 2 revisorer og
1 revisorsuppleant

Revisorer:
John Nielsen - genvalgt
René Madsen - genvalgt
Revisorsuppleant:
Bent Simonsen - genvalgt

10 Evt. Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra den norske Gordon Setter forening vedr.
forskningsprojektet omkring klo-løsning.
(Engelsk Setter klubben støttter ikke)

Hvad er holdningen til DGSK støtte og hvad skulle beløbet være?

En god diskussion fulgte:

Konklusion:
Bestyrelsen bør vurdere hvad et symbols beløb kunne være, da der ikke er økonomi til at
betale de store beløb.
Dette sammen med en mulighed for at medlemmerne kan støtte individuelt via Mobile
Pay.
Sidst men ikke mindst tilbyder Niels Erik Lund (dyrlæge) at tage blodprøver af danske
GS’ere, så de kan blive sendt op til Norge som en del af forskningsprojektet



Anne Eliasen: Man bør generelt støtte sådanne projekter, men det åbner for en
diskussion omkring hvad bliver det næste man støtter?

Tidligere har holdningen i DGSK været, at vi ikke fokuserer på sygdom, da det ikke er et
problem i DK – skifter vi holdning?

EP: Måske er vi nødt til at skifte holdning, nu hvor flere og flere har med udenlandske
hunde at gøre i forbindelse med avl

Niels Erik Lund:
Vær varsom omkring gentestning, da den ikke nødvendigvis giver det rigtige svar

John Bak: Ingen ændring overordnet i DGSK, men vi har fået en specifik henvendelse fra
Norge, som giver mulighed for registrering (men på frivillig basis) (PRA 1, PRA 4, CLAD)

Niels Erik Lund: Det er kun Irsk Setter som kan få CLAD, så det skal man ikke bruge penge
på at teste GS’ere for

EP: Ville det være relevant at få CCA med i stedet for?

EP: PRA kan man avle sig ud af, men det kan man ikke med klo-løsning, da man ikke
kender årsagen

Niels Erik Lund:
DKK har en kontaktperson som kan komme til DGSK og holde foredrag om præcis dette.

Erik Lystrup:
Stort tak til Bente for et kæmpe arbejde med årbogen, som udleveres efter
generalforsamlingen

EP: Ønske om at få åben kritik fra dommerne ved udstilling
Anne Geisler: Enig i at vi ønsker åben kritik og har taget dialogen med dommeren.
Dommeren har taget kritikken til efterretning

Anne Eliasen: Den nuværende bestyrelse har nu knoklet et år for Gordon Setterne.
De bruger oceaner af tid (ligesom alle tidligere bestyrelser har gjort), og jeg håber at vi
alle værdsætter det rigtig meget, og at vi husker at byde ind med en hjælpende hånd –
også uopfordret.
For vi kan ikke drive vores forening uden en velfungerende bestyrelse

Dirigenten takker af for i aften


