Referat fra Dommerringens generalforsamling, lørdag d. 2/9 2017

1.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Holger Thomsen blev valgt til dirigent og Carsten Blohm, Jørgen Chr. Hansen og
Jørgen Baagø som stemmetællere.
Holger kunne konkludere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at der var 47
stemme berettige medlemmer mødt op.

2.

Formandens beretning.
Bjarne Madsen mente ikke at det var det store problem at vi ikke havde en
repræsentant med til årets repræsentantskabsmøde. Da Lars Moos var til stede til
mødet.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

3.

Regnskab v/kassereren.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.

Indkomne forslag.
Der var indkommet 2 forslag
Kommentarer til forslag 1:
Erik Vestergaard motiverede forslaget: Det bliver nødvendigt med en stigning af
kursusgebyr til 600 kr. (blev senere sat ned til 500kr). Ellers måtte vi holde
dommermødet over en dag i stedet. Dommerringens bestyrelse forslår en stigning så
vi stadig holder mødet over 2 dage.
Sven Erik Holm sagde at mange tog hjem efter kun en dag.
Steiner sagde at han starter hjemmefra allerede tidlig fredag og han vil ikke deltage
hvis det kun skulle holdes på en dag. Han mente at man evt. kunne hæve prisen på øl
og vand, for den vej at få flere penge ind til hjælp til kurset
Willy Litau kunne ikke helt forstå tallene, men stemte for et to dags kursus.
Hæv gebyret til 500 kr. og så kan vi få billigere mad.
Teddy vil gerne betale 200 kr. mere for kurset. Mente at aspirantkurset tog en stor del
af budgettet, så klubbernes tilskud til dommerringen burde hæves til 350 kr.
Carsten Blohm var bange for at en stigning vil genne nogle dommere væk. Mente til
gengæld heller ikke at klubbernes tilskud skal hæves.
Bjarne Madsen syntes det er okay med en stigning, man kunne jo evt. hæve
dommerhonorar med 100 kr.
Forslagene kom til afstemning.
Forslag A: Endags kursus 4 stemmer
Forslag B: To dags kursus og kursusgebyret hæves med 100 kr. til 500 kr. 34
stemmer
9 undlod at stemme
Vi skal altså også fremadrettet have dommerkursus over 2 dage
Kommentarer til forslag 2:
Forslaget er lavet for at give aspiranten en større forståelse for at være dommer.
Carsten Blohm: At lave en lille prøve udstilling ville give aspiranterne en bedre ballast.
Bjarne Madsen: Hvad syntes bestyrelsen?
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

A. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lisa Andersen ønskede ikke genvalg.
Søren Thomassen og Søren Hugo Høy blev begge genvalgt og Horst Niesobski blev
valgt ind i stedet for Lise og han overtager også hendes arbejde som kassere.
B. Valg bestyrelsessuppleant. Lene Petersen blev valgt.
C. Valg af bilagskontrolanter. Valgt blev Willy Littau og Hartvig Øvlisen.
D. Valg af billagskontrolant suppleant, Holger B. Thomsen blev valgt.

5.

6. Valg til repræsentative udvalg. Sven Erik Holm blev genvalgt til standardudvalget
og Lars Moos Hansen genvalgt til dommerudvalget.
7.

Fastsættelse af kontingent, diæter, rejsepenge m.v.

a. Lokale udstillinger. Uændret, 300 kr. +10 kr. pr. dyr over 60 stk. Kørsel 3 kr. pr.
km.
b. Landsudstillingen. Uændret, ingen honorar, kørsel 2 kr. pr. km.
8.

Plan for kommende år.

7. December: Bedømmelse LU 2017
Februar/marts: Aspirantkursus på Fyn.
1.-2. September 2018: Dommerkursus.
15.-16. September 2018: EU- dommermøde.
8.-11. November: EU- udstilling. Herning.
9. Eventuelt: Erik Vestergaard takkede Lise for det store arbejde hun har gjort i
Dommeringens bestyrelse.
Herefter takkede Holger B. Thomsen for god ro og orden. Generalforsamlingen var
slut.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand: Erik Vestergaard
Kassèr: Horst Niesobski
Næstformand: Lars Moos Hansen
Sekretær: Søren Hugo Høy
Bestyrelsesmedlem: Søren Thomassen

