
Kurilean Bobtail Klubben 
Referat fra generalforsamling 

 
Søndag d. 2. april 2017 kl. 9:30 

 
Sted: Århus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N (til JYRAKS udstilling) 
 

Dagsorden 
1. Registrering af stemmeberettigede 

12 stemmeberettigede tilstede. 
 

2. Valg af dirigent og referent 
Rune valgt som referent 

Lykke valgt som dirigent 
 

3. Valg af stemmetællere 
Hugo og Line er valgt 
 

4. Bestyrelsens beretning 
Beretning aflagt af formanden.  

Velkommen til, allesammen. 

Det er nu et år siden Kurilean Bobtail Klubben havde stiftende generalforsamling. Det var noget af 

en dag, hvor der også var special show med hele 37 tilmeldte katte og en tombola, som skaffede et 

stort beløb ind til klubben. 

Vi er i år allerede startet med at holde topkattekonkurrence, og vi skal fejre vinderne i dag. Det er 

så dejligt, at så mange har sendt ind for deres katte. Mange tak for det! 

I februar blev klubben optaget som special klub under Felis Danica. Det er en stor og vigtig ting, da 

det betyder, at FD i fremtiden vil spørge klubben til råds, hvis der kommer forslag angående racen 

ude fra det store FIFéland. 

Til sidst vil vi komme med en opfordring: Hvis du har en idé til et nyt tiltag eller har lyst til at give et 

nap med et, så kontakt os endeligt. Vi er altid åbne for nye forslag. 

5. Godkendelse af årsregnskab 
Regnskabet er fremlagt af kasseren. Regnskabet er enstemmigt godkendt. 
 

6. Godkendelse af budget 
Budgettet er fremlagt af kasseren.  

Der var spørgsmål om der skal sættes penge af til porto. Svaret fra bestyrelsen er, at 

kommunikation er via mail, og der er derfor ikke sat penge af til porto. 

Der er spørgsmål om udgifter til bank. Der har endnu ikke være udgifter til bank, og der forventes 

ikke at komme nogen. 

Budgettet er enstemmigt godkendt. 



7. Behandling af indkomne forslag 

Forslag 1 
12 stemmer for. Vedtaget. 

Forslag 2 
12 stemmer for. Vedtaget. 

Forslag 3 
12 stemmer for. Vedtaget. 

Der er spørgsmål om brevstemning. Det er ikke nævnt i vedtægterne, og derfor ikke muligt. 

Forslag 4 
12 stemmer for. Vedtaget. 

Forslag 5 
Der er spørgsmål om dækning af transportudgifter. Da der endnu ikke er den store økonomi i 

klubben ønskes det ikke at dække transportudgifter, men at bestyrelsesmøderne i stedet kan 

holdes i forbindelse med udstillinger. Dækning skal genovervejes, hvis der kommer bedre økonomi i 

foreningen. 

Ordlyden ændres så der tilføjes efter ”…hvis der er bestyrelsesmedlemmer fra begge landsdele.” 

”Møderne kan aflyses hvis en enig bestyrelse ønsker det.” 

12 stemmer for. Vedtaget. 

Forslag 6 
Diskussion om der skal fastsættes formål på forhånd. Det bestemmes at beholde ordlyden. 

12 stemmer for. Vedtaget 

Forslag 7 
På tilmelding skal det nævnes at folk selv skal sørge for afhentning af topkatte præmier.  

FDs tillægspoint beholdes. Kun kravet om dansk certifikat falder fra. 

Vedtaget. 

8. Fastsættelse af kontingent 
Almindeligt medlemskab 100 kr. Opdrætter (Med adgang til hjemmesiden) betaler 150 kr. 

 

Ingen ændring. Vedtaget. 

9. Valg  
a. Kasserer og bestyrelsesmedlemmer 

Jeanette genvalgt som kasserer. 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

 Sussie 

 Julie 

 

Sussie og Tanja valgt ind. 



b. Revisor 
Bemærk at det ikke er fastlagt i vedtægterne, hvilket år revisor vælges. I år vælges derfor 

ikke revisor, da det står i vedtægterne at revisor er valgt for 2 år, og siddende revisor blev 

valgt sidste år. 

10. Eventuelt 

Skal der indkøbes Rollup 
De koster 3000 kr. stykket. 800 kr. i Norge. Royal Canin har sponsoreret til Birma klubben, måske de 

kan overtales til det samme. I det hele taget kan der måske laves en fast sponsoraftale med Royal 

Canin. Den nye bestyrelse vil arbejde videre med denne ide. 

Hvad er planen for Special Show 
Der er udstilling i Kristiansand i August hvor der er mulighed for specialshow. Der bliver arbejdet 

videre med ideen for at finde ud af om der er stemning blandt medlemmerne. 

Er det skiftevis på Sjælland og Jylland? Svaret er ja. 

Skal der være en større bestyrelse 
Det overvejes om der skal laves vedtægtsændring til næste år, så bestyrelsen kan blive større. 

 
 

Indkomne forslag 
1. Vedtægtsændring: §2 Formål 

Sletning af sidste punkt: Arbejde mod at blive en specialklub under Felis Danica 
 

Begrundelse: Vi er optaget som specialklub. 
 

2. Vedtægtsændring: §2 Formål 
Tilføjelse: Stk. 2: Special klub under Felis Danica 
Klubben hører under Felis Danica (FD), og dermed skal klubben og dens medlemmer arbejde ud fra 
FDs vedtægter for specialklubber. 

 
Begrundelse: Vi nu hører under Felis Danica, og det skal afspejles i vedtægterne. 

 
3. Vedtægtsændring: §4 Stk. 3: Vedtægtsændringer 

Tilføjelse: Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis forslaget er med i indkaldelsen til GF eller EGF. 
Samtidigt skal 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for forslaget. Herefter skal 
vedtægtsændringer godkendes af Felis Danica, før de kan træde i kraft. 
 
Begrundelse: Vi nu hører under Felis Danica, og det skal afspejles i vedtægterne. Tilføjelsen følger 
Felis Danicas regler for specialklubber §4. 

 
4. Vedtægtsændring: §4 Stk. 4: Stemmeberettigelse 

Nuværende: Hvert medlemskab har en stemme, hvis personen er over 18 år, og kontingentet er 
betalt senest xx dage før afholdelse af GF. 

 
Ny ordlyd: Hvert medlemskab har en stemme, hvis personen er over 18 år, og kontingentet er 
betalt senest 14 dage før afholdelse af GF. 
 



Begrundelse: Vi mangler at indsætte et tal. 
 

5. Vedtægtsændring: §5 Stk. 4: Bestyrelsesmøder 
Nuværende: Bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, dvs. når mindst 
½ af bestyrelsen ønsker dette. Møderne afholdes med mindst en uges varsel, og er 
beslutningsdygtigt, hvis flertallet af medlemmerne er tilstede. Referat fra møderne skal 
offentliggøres for medlemmerne. 

 
Ny ordlyd: Bestyrelsesmøder afholdes mindst to gange om året, og datoerne for disse fastlægges 
lige efter generalforsamlingen. Møderne skal afholdes skiftevis på Sjælland og i Jylland, hvis der er 
bestyrelsesmedlemmer fra begge landsdele. Øvrige bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelsen 
anser det for nødvendigt, dvs. når mindst ½ af bestyrelsen ønsker dette. Møderne afholdes med 
mindst en uges varsel, og er beslutningsdygtigt, hvis flertallet af medlemmerne er tilstede. Referat 
fra møderne skal offentliggøres for medlemmerne. 

 
Begrundelse: Der har i år ikke været afholdt bestyrelsesmøder, men i stedet været en masse 
skriven frem og tilbage. Det er nemmest at tage stilling og nå til beslutninger, hvis man mødes 
direkte, og derfor har møderne manglet. 

 
6. Vedtægtsændring: Tilføjelse af §7. Klubbens opløsning 

Tilføjelse: Forslag om klubbens opløsning skal fremsættes på en GF med et forslag til, hvordan 
klubbens midler skal anvendes. Klubbens midler må kun gå til formål til støtte for katte. For at 
forslaget vedtages kræves det, at det på GF får 2/3 af stemmerne samt at forslaget genfremsættes 
på en EGF senest en måned efer den ordinære generalforsamling og her igen opnår 2/3 af 
stemmerne. 

 
Begrundelse: Det er vigtigt, at vi har taget stilling til hvordan klubben evt. kan opløses. 

 
7. Ændring af regler for topkatte 

(Kun den relevante del af reglerne er medtaget) 
 
Nuværende: For at deltage i konkurrencen, skal følgende være opfyldt: 

 Medlemskabet for udstillingsåret 2016 og 2017skal være betalt. 

 Mindst 1 af certifikaterne skal være danske og FDs tillægspoint er gældende ved pointlighed 
(gælder kun ved BIS og BOB opnået på danske udstillinger). Kun den højeste placering for 
hver udstilling er gældende. 

 Indsendelse af kopi af max 4 certifikater opnået i 2016 for voksne og kastrater skal indsendes, 
sammen med nedenstående skema i udfyldt stand. 

 For killinger og ungdyr skal indsendes kopi af max 3 certifikater opnået i 2016, sammen med 
nedenstående skema i udfyldt stand. 

 Konkurrenceåret løber fra 1. januar til 31. december 2016. 
 
Ny ordlyd: For at deltage i konkurrencen, skal følgende være opfyldt: 

 Medlemskabet for udstillingsåret 2017 og 2018 skal være betalt. 

 Kun den højeste placering for hver udstilling er gældende. 

 For voksne og kastrater indsendes der af kopi af max 4 certifikater opnået i 2017 sammen 
med nedenstående skema i udfyldt stand. 

 For killinger og ungdyr indsendes der kopi af max 3 certifikater opnået i 2017, sammen med 
nedenstående skema i udfyldt stand. 



 Ved opnåelse af titel, indsendes titelblad, Diplom eller kopi af certifikater 
 

Begrundelse: Som topkatte reglerne er nu går de lidt imod ideen med hele klubben som skulle være 
fælles for os i Dk og Norge. Især punktet:  ”Mindst 1 af certifikaterne skal være danske og FDs 
tillægspoint er gældende ved pointlighed (gælder kun ved BIS og BOB opnået på danske 
udstillinger). Kun den højeste placering for hver udstilling er gældende.” 

 


