Ekstraordinær generalforsamling i Selskabet for Dansk Spids
d. 4. juli 2020 – kl. 13.00
Adressen for mødet blev ændret til en indendørs lokation i nærheden, da vejrudsigten viste
heldagsregn og blæst. Dette meddelt pr. e-mail, enkelte på sms og via Facebook. Alle tilmeldte
mødte frem.
Ny adresse var: Strib Fritids- og Aktivitetscenter på Ny Billeshavevej 1-3, Strib, 5500 Middelfart.

Dagsorden (grundet trafikale forsinkelser, blevet der byttet rundt på rækkefølgen).
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af referent og dirigent
Bestyrelsens indstilling af æresmedlem til godkendelse
Valg af to stemmetællere
Valg af kandidater til to bestyrelsesposter
Valg af suppleant(er)

1. Referent blev Susanne Ebbe Nielsen. Dirigent Christian Ravn blev valgt som dirigent, og
takkede for valget. Dirigenten meddelte at den ekstraordinære generalforsamling var
retmæssigt indkaldt.
2. Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingens godkendelse, at Susanne Kringelum
med kennelnavnet Spitha blev udnævnt til æresmedlem. I mange år sad Susanne i
bestyrelsen, hun har lavet blad efter den gamle ”klippe/klistre model” og hun er en ildsjæl
der brænder for dansk spids. Uden Susannes opdræt vil racen ikke være, der hvor den er i
dag. Generalforsamlingen var enige og godkendte indstillingen. Susanne Kringelum blev
tildelt æresmedlemsskab, og fik overrakt diplom og blomst.
3. Ulrich Just Munch og Anja Dam Jensen blev valgt som stemmetællere.
4. De tre kandidater til bestyrelsen præsenterede sig selv i den rækkefølge kandidaturet var
indkommet (præsentation også udsendt pr. e-mail). Dirigenten oplyste at de 18
tilstedeværende alle var stemmeberettigede og stemmesedler blev delt rundt. Efter
afstemning blev stemmesedlerne samlet ind og de to stemmetællere gik afsides for at
optælle stemmerne.
Dirigenten offentliggjorde resultatet:
Susan Larsen Ravn – 14 stemmer
Susanne Ebbe Nielsen – 9 stemmer
Susanna M. Kristensen – 7 stemmer
Der blev klappet og de valgte kandidater takkede for valget.
5. Ingen kandidater havde meldt sig, inden afholdelses af den ekstraordinære
generalforsamling. Generalforsamlingen besluttede, at den bestyrelseskandidat, der ikke
blev valgt, skulle indtræde som suppleant, hvorfor der kun skulle findes yderligere en
kandidat. Der blev fundet to kandidater blandt de forsamlede; Anja Dam Jensen og Camilla
Binne, der begge kort præsenterede sig Da den ene kandidat også var stemmetæller, blev der

