
Kurilean Bobtail klubbens Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 2. maj 2020 Kl. 14. 

Den holdes online i samme gruppe, som GF blev afholdt pga. Covid-19 

Dagsorden: 

1. Registrering af stemmeberettigede 

 6 stemmeberettiget er tilstede Maren, Kirsten, siv, Tanja, Knud Erik og Jeanette 

2. Valg af dirigent og referent 

 Referent Jeanette & dirigent Tanja er valgt 

3. Valg af stemmetællere 

 Siv er valgt med alle stemmer 

4. Anden behandling af forslag 1 fra GF d. 4. april ang. klubbens nedlæggelse 

 Forslaget er enstemmig vedtaget, og klubben bliver nedlagt pr. 31/12 2020 

Forslag 1: 

Bestyrelsen stiller forslag om nedlæggelse af Kurilean Bobtail Klubben. Pga manglende interesse og 

opbakning. 

Praktisk: 

Klubben nedlægges pr. 31/12 2020 

Klubben har pt en lille formue på 4220,56 kr. som står på klubbens PayPal konto, fra dette beløb skal 

der købes præmier til topkattene 2019 og 2020  

Vi foreslår at de resterende pengene gemmes og bruges til et kommende Specialshow som afholdes i 

Danmark el. Norge, senest i 2021. Showet skal være ledet af en af klubbens medlemmer. Så de stadig 

går til vores smukke race.  

Det resterende beløb sendes til Hittekat ved Brita Rodam 

Jeanette & Siv vil gerne fortsætte administrationen at pengene. 

 Klubbens hjemmeside er betalt til d. 7-2-2021, den drives fortsat af Jeanette og regnskabet vil være 

offentlig tilgængelig på hjemmesiden  

Fra februar 2021 vil Jeanette overtage siden, så der stadig er en fælles informationsside om vores 

smukke race. Regnskabet vil stadig være offentligt tilgængeligt på siden 

Domænet kurilean.dk er købt af Jeanette og Knud Erik før klubbens start og de har også stået for den årlige 

betaling af domænet. Derfor tilfalder domænet kurilean.dk dem ved klubbens nedlæggelse. 

Klubbens logo er ligeledes betalt af Jeanette og Knud Erik og rettigheden til at bruge denne går også tilbage 

til Jeanette og Knud Erik 


