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1. Registrering af stemmeberettigede 

 Tilstede 5, der er 3 fuldmagter 

2. Valg af dirigent og referent 

 Tanja er dirigent og Jeanette er  

3. Valg af stemmetællere 

 Vibeke og Aksel 

4. Behandling af indkomne forslag 

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 

Forslag 1 

§4 stk. 4 Stemmeberettigelse 

Hvert medlemskab har en stemme, hvis personen er over 18 år, og kontingentet er betalt senest 14 dage 

før afholdelse af GF. 

Ændres til: 

Hvert hovedmedlemskab har en stemme, hvis personen er over 18 år, og kontingentet er betalt senest 14 

dage før afholdelse af GF. Husstandsmedlemskaber har en stemme for hver person over 18 år i husstanden, 

hvis kontingentet er betalt senest 14 dage før afholdelse af GF. 

Begrundelse: 

Husstandsmedlemskab bør give flere stemmer. 

 Den kan ikke vedtages da formuleringen er i strid med vedtægterne §3 stk. 2 

 Forslag til ændring. Hovedmedlem 100 kr max 2personer/stemmer Opdrætsmedlem 150 kr 

max 2 personer/stemmer  

 Den går videre til næste års GF 

 

Forslag 2 

§5 Bestyrelse 

Bestyrelsen vælges på GF, og den er ansvarlig over for GF. Bestyrelsen skal mindst bestå af 3 medlemmer: 

formand, sekretær og kasserer, men den kan bestå af op til 5 personer. Et ulige antal foretrækkes. 

Ændres til: 

Bestyrelsen vælges på GF, og den er ansvarlig over for GF. Bestyrelsen skal bestå af mindst 2 medlemmer, 

men den kan bestå af op til 5 personer. Et ulige antal foretrækkes. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter 

GF, og en person kan have flere ansvarsposter. 

Begrundelse: 

Vi har svært ved at få bestyrelsesmedlemmer, og derfor vil vi gerne sætte minimum ned. Bestyrelsen skal 

konstituere sig selv, da det er mere fleksibelt. 

 Formulering ændres fra mindst 2 medlemmer til mindst 3 medlemmer 

 Ny ordlyd: Bestyrelsen vælges på GF, og den er ansvarlig over for GF. Bestyrelsen skal bestå af 

mindst 3 medlemmer, men den kan bestå af op til 5 personer. Et ulige antal foretrækkes. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter GF, og en person kan have flere ansvarsposter. 

 Enstemmigt vedtaget  

Forslag 3 

§5 stk. 3: Perioder 
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Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges formand og sekretær. I ulige år 

vælges kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Ved stiftelsen af foreningen vælges kasserer og evt. 

bestyrelsesmedlemmer for et år. Fratræder et bestyrelsesmedlem fortsætter bestyrelsen. Hvis den dermed 

er på under 3 personer, indkaldes der til EGF. 

Ændres til: 

Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er bestyrelsesmedlemmer, der har 

siddet i 2 år, på valg. Hvis der er plads i bestyrelsen, kan flere bestyrelsesmedlemmer vælges ind. Fratræder 

et bestyrelsesmedlem fortsætter bestyrelsen. Hvis den dermed er på under 2 personer, indkaldes der til 

EGF. 

Begrundelse: 

Rettelse til hvis forslag 2 går igennem, så vedtægterne hænger sammen. 

 Ny ordlyd Hvis den dermed er på under 2 personer ændres til Hvis den dermed er på under 3 

personer 

 Ændres til: 

 Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er bestyrelsesmedlemmer, 

der har siddet i 2 år, på valg. Hvis der er plads i bestyrelsen, kan flere bestyrelsesmedlemmer 

vælges ind. Fratræder et bestyrelsesmedlem fortsætter bestyrelsen. Hvis den dermed er på under 3 

personer, indkaldes der til EGF. 

 Enstemmigt vedtaget 

Forslag 4 

§4 stk. 6: Dagsorden  

Dagsordenen for GF skal indeholde: 1. Registrering af stemmeberettigede 2. Valg af dirigent og referent 3. 

Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af årsregnskab 6. Godkendelse af budget 

7. Behandling af indkomne forslag 8. Fastsættelse af kontingent 9. Valg a. Lige år: Formand og sekretær 

Ulige år: Kasserer og bestyrelsesmedlemmer b. Revisor 10. Eventuelt 

Ændres til: 

Dagsordenen for GF skal indeholde: 1. Registrering af stemmeberettigede 2. Valg af dirigent og referent 3. 

Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af årsregnskab 6. Godkendelse af budget 

7. Behandling af indkomne forslag 8. Fastsættelse af kontingent 9. Valg a. Bestylesesmedlemmer 

b. Revisor 10. Eventuelt 

Begrundelse: 

Hvis forsalg 2 og 3 vedtages, så skal dagsordenen passe til. 

 Enstemmigt vedtaget 

 

 

Forslag 5 

§5 Bestyrelse 

Bestyrelsen vælges på GF, og den er ansvarlig over for GF. Bestyrelsen skal mindst bestå af 3 medlemmer: 

formand, sekretær og kasserer, men den kan bestå af op til 5 personer. Et ulige antal foretrækkes. 

Tilføjelse: 

Formanden tegner foreningen. 

Begrundelse: 



Ekstraordinær generalforsamling (EGF) i Kurilean Bobtail Klubben 
 

Søndag d. 24. juni kl. 14.00  Side 3 

 

Da vi er en lille forening med medlemmer flere steder i landet og norden, fungerer det mest enkelt, hvis 

formanden kan underskrive for hele bestyrelsen. 

 Enstemmigt vedtaget 

Forslag 6 

§5 stk. 2: Valgbarhed 

Medlemmer er først valgbare efter 3 måneders medlemskab. Max en person pr. husstand kan sidde i 

bestyrelsen. 

Ændres til: 

Medlemmer er først valgbare efter 3 måneders medlemskab. 

Begrundelse: 

Med så lille interesse for ansvarsposter i foreningen kan det være nødvendigt med flere personer fra 

samme husstand i bestyrelsen. 

 Enstemmigt vedtaget 

Forslag 7 

§5 stk. 3: Perioder 

Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges formand og sekretær. I ulige år 

vælges kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Ved stiftelsen af foreningen vælges kasserer og evt. 

bestyrelsesmedlemmer for et år. Fratræder et bestyrelsesmedlem fortsætter bestyrelsen. Hvis den dermed 

er på under 3 personer, indkaldes der til EGF. 

Ændres til: 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år og revisor vælges for 1 år ad gangen. I lige år vælges formand og 

sekretær. I ulige år vælges kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Ved stiftelsen af foreningen vælges kasserer 

og evt. bestyrelsesmedlemmer for et år. Fratræder et bestyrelsesmedlem fortsætter bestyrelsen. Hvis den 

dermed er på under 3 personer, indkaldes der til EGF. 

Begrundelse: 

Det er normalt i foreninger, at revisor vælges for 1 år ad gangen. 

 Droppet pga forslag 3 er vedtaget 

Forslag 8 

§5 stk. 4: Bestyrelsesmøder  

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

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. 

Ændres til:  

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

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 
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flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Referat fra møderne skal offentliggøres for 

medlemmerne. 

Begrundelse: 

Præcisering af hvilke medlemmer i anden sidste sætning. 

 Enstemmigt vedtaget 

 

5. Valg til bestyrelsen 

 Ninna modtager genvalg –  

o valgt med alle stemmer 

 Lykke modtager ikke genvalg 

 Aksel stiller op 

o Valgt med alle stemmer  

 Julie stiller op –  

o Julie fik ingen stemmer, dermed har Sussie valgt at trække sig ud af bestyrelsen i 

utide 

 Knud stiller op  

o Valgt med alle stemmer 

 

6. Eventuelt 

Debat/forslag til EGF under evt. 

Forslag fra Jeanette og Knud 

Ændringer af topkatte regler, så alle medlemmer har lige vilkår uanset bopælsland.  

Siv Cathrine F. Brauter Forslag under eventuelt: 

A) Topkatt: I dagens poengberegning så har utstillere i land der man ofte arrangerer BOB (som 

eksempel) en mye større fordel til å komme på toppen av Topkatt utregningen i klubben. 

Mitt forslag: Ekstra ordinær generalforsamling gir styret i oppgave å komme med to til tre forslag til neste 

års GF der det er mulig å få en mer fair/rimelig beregning av Topkatt som kan gjelde for alle medlemmene.  

Vår klubb har i dag størsteparten av medlemmene fra Danmark, med noen tilskudd av medlemmer i Norge 

og Tsjekkia. Hvis vi ønsker å ha en klubb som for eksempel skal også kunne gjelde euroa evt alle 

medlemmer av FIFe, så bør vi kanskje også gjøre ting som f.eks Topkatt mer «tilgjengelig» for alle 

medlemmene, inkludert fremtidige. 

 Et rigtig godt forslag som en enig bestyrelse vil ændre 

B) Medlemmer fra andre land: I dag er klubben vår spesialklubb under Felis Danica (FD), det 

betyr at styremedlemmene skal være medlem av FD. Jeg mener dog at det bør kunne være mulig å 

inkludere medlemmene fra andre land, for å få innspill på hvordan klubben skal jobbe for det beste for vår 

rase: Kurilean Bobtail. 

Mitt forslag: Ekstraordinær generalforsmaling gir styret i oppgave å komme med et mulig «styresett» der 

andre lands medlemmer kan bidra inn i styret med forslag og stemmegivning. Medlemmene kan ikke være 
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«fullkomne styremedlemmer», men skal bidra inn for å sørge for at klubben fortsatt er ‘vennlig for alle FIFe 

medlemmer’ og til det beste for vår rase. 

I dagens vedtekter står det at styret skal møtes fysisk. Det bør ikke være noe i veien for at saker tas opp via 

en Facebook gruppe for styret og den utvidede gruppen, der styresaker diskuteres før det evt går videre til 

styremøte som skjer fysisk i Danmark. Evt så kan man åpne for møter via Skype/Web. 

 I vil ikke kunne blive medlem af bestyrelsen med stemmeret, Det går imod vedtægterne i Felis 

Danica. Men i kan være med som repræsentant i bestyrelsen og sidde med til bestyrelsesmøderne 

via skype/web, så bestyrelsen kan tage jeres mening med i beslutningerne. 

 

Begrunnelse: våre vedtekter, samt innspill fra Julie:  

Liten kopi fra Formålsvedtekten: Vårt formål er å utbedre kjennskap til rasen Kurilean Bobtail, jobbe for en 

sund og rasetypisk katt, pleie rasens interesse nasjonalt og internasjonalt, fremme samarbeid på tvers av 

KB eiere og oppdretere, ha spesialshows…  

Jeg deltar mye selv på visning av katt i mitt lokalområde, og møter mye positive tilbakemeldinger fra folk 

som aldri har sett en Kurilean Bobtail før. Jeg er dog veldig overrasket over hvor liten rasen vår er, og hvor 

få det er som viser de frem på utstilling (dette gjelder spesielt Norge).  

Jeg er enig i det Julie skrev her for leden ang dette med å engasjere medlemmene til å delta på kattevisning 

etc. Vi som medlemmer (ikke bare bestyrelse) må kunne «ta i et tak» som vi sier på godt norsk. Være med 

på kattevisning (gjerne gjennom våre lokale klubber – som her i Norge). 

Hvordan kan vi få vår klubb til å vokse? 

I dag er de fleste medlemmer fra Danmark, med en håndfull medlemmer i Norge og Tsjekkia. Bør vi også 

vurdere å rekke ut en hånd til andre FIFe medlemmer i resten av Europa? Jeg antar at det ikke gjør noe at vi 

er FD medlemmer, så lenge vi velger å samarbeide på tvers av landegrenser. Vi skal tross alt jobbe i følge 

formålsparagraf §2.  

Vi kjenner alle FIFe medlemmer med KB* i Europa og kanskje utenfor Europa. Betaling av medlemskap kan 

gjøres via PayPal, som eksempel. En PayPal konto er enkelt å sette opp. 

 Medlemmer fra alle lande er velkommen, bestyrelsen vil arbejde på at få lave en nemmere måde at 

betale kontingent evt via paypal 

 

Forslag fra Julie  

Jeg ønsker først og fremmest at arbejde for udbredelsen af racen i Danmark. Klubbens medlemmer er 

racens ambassadører. Vi skal have medlemmer til at fremvise racen på div. Fremvisninger, så det ikke er 

bestyrelsen der står for det hver gang. Derfor mener jeg at vi skal arbejde for at få flere medlemmer i 



Ekstraordinær generalforsamling (EGF) i Kurilean Bobtail Klubben 
 

Søndag d. 24. juni kl. 14.00  Side 6 

 

klubben. Kunne det være en idé med gratis medlemskab af klubben det år du køber din første Kurilean?? El. 

evt. Støttemedlemskaber?? 

 Der er ingen stemning for gratismedlemskaber, det er klubben for lille til.  

 Det kan tilføjes at opdrættere siden klubbens start, har kunne give deres killing køber et 

medlemskab til 50 kr.  

 Der er heller ikke stemning for at man kan være gratis støtte medlem 

Det er vigtigt med et godt samarbejde landene imellem. Det skal være attraktivt at være medlem af 

klubben også selvom man bor i Norge el. Sverige. Kunne det være en idé at kigge på topkattelisterne? Evt. 

Støtte til specialshows i udlandet? Brevstemmer til GF? 

 Topkattelisten skal helt klar rettes til så alle er lige. 

 Klubben bestyrelse har allerede tidligere tilkendegivet at den står bag klubbens medlemmer der 

arrangere specialshow uanset hvilket land det afholdes i. 

 Ang brevstemmer det vil kræve en vedtægtsændring vi kan kun opfordre til at sende et forslag til 

næste GF 

 

Jeg ønsker en åben klub med stor gennemsigtighed, en klub hvor medlemmerne er opdaterede om hvad 

der sker og hvad bestyrelsen foretager sig. Såfremt der ikke bliver holdt bestyrelsesmøder og medlemmer 

derigennem får referater, kunne det måske være en idé med en nyhedsmail? 

 Vi skal være bedre til at holde facebookgruppen opdateret evt oprette en Instagram  

 Medlemmerne opfordres til at bruge hjemmesiden noget mere 

 

Andre forslag i støveskeen: 

 Pasningevejledning for racen 

 Folder til klubbens killingekøber, så de kan se hvad de får for et medlemskab 

 Avls og opdrætsanbefalinger til FD avlsråd 

  

 

Tak for i dag og god ro og orden 


