
Referat af generalforsamling i Dansk Flerfarvet- og Crestedklub 

afholdt 01. februar 2014 i Asferg 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Godkendelse af dagsorden 

4) Kontaktpersonens beretning 

5) Fremlæggelse af regnskab 

6) Valg af kontaktpersoner 

7) Indkomne forslag 

8) Evt. 

ad 1) Eva Christiansen er valgt som dirigent 

ad 2) Eva Christiansen er valgt som referent 

ad 3) Dagsorden er godkendt enstemmigt 

ad 4) Det foregående år (2013) har været noget turbulent. Der har været problemer med klubbens 

hjemmeside, som har indeholdt utidssvarende oplysninger. Klubbens daværende kontaktpersoner (Eva 

Christiansen og Susan Lindgaard) og bestyrelsen havde en uenighed om løsningen på dette problem, men 

det lykkedes at finde en vej frem. Således påtog Sara Kristensen sig opgaven med at lave en ny hjemmeside 

under det rigtige domæne med tidssvarende oplysninger, så problemet blev løst. Susan Lindgaard trak sig 

som kontaktperson midt på året, så Eva Christiansen har fungeret som kontaktperson frem til denne 

generalforsamling.  

Der blev i året afholdt en specialklubsudstilling på Sjælland og en i Jylland, således at medlemmerne alle fik 

mulighed for at deltage i disse. Dermed blev rammerne for antal specialklubsudstillinger om året fyldt ud.  

Eva Christiansen vil gerne rose medlemmerne for deres store og flotte arbejde med deres respektive racer, 

som gør at de flerfarvede har markeret sig i BIS-finalerne, samt at flere nye racer udstilles i sjælden variant 

og ustandardiseret . 

ad 5) Desværre efterlod Susan Lindgaard intet regnskab, medlemsliste eller adgang til konto, så derfor er  

det ikke muligt at fremlægge et regnskab. Det er selvfølgelig beklageligt, men så vidt vides skylder klubben 

ikke andet end 275 kr. som Eva Christiansen har lagt ud i forbindelse med dommerkørsel ved udstillingen i 

Jylland. Der er derfor heller ikke mulighed for at overrække årsrosetter til vinderne fra 2013, før der er 

kommet penge i kassen til dette. 

Note: Der er efter denne generalforsamling blevet dækket udeståendet med Eva Christiansen og uddelt 

årsrosetter til vinderne for 2013, således at der ikke er hængepartier på den front. 

 

ad 6) Signe Kappel Egelund blev valgt, og varetager regnskab, nye medlemmer og udstillinger. Eva 

Christiansen blev valgt, og varetager kontakt med DMK, kontakt med Agurke Tidende, pointjagt og 

udstillinger. Sara Kristensen blev valgt som webmaster. 

Note: Efter denne generalforsamling er Christina Jensen trådt i stedet for Sara Kristensen som webmaster, 



med Sara Kristensens samtykke.  

 

ad 7)  

Forslag 1, stillet af Eva Christiansen og Signe Kappel Egelund: 

Fremover bør generalforsamlingen i Dansk Flerfarvet- og crestedklub ligge på den første udstilling i et nyt 

kalenderår. Herved sikres det, at det er det nuværende års medlemmer der vælger vedtægtsændringer og 

kontaktpersoner. Således får medlemmerne mere tidssvarende indflydelse. Som følge af forslaget sidder 

kontaktpersoner kun et år ad gangen, men kan genvælges, hvis de ønsker at fortsætte. 

Forslaget blev vedtaget, og det rettes i vedtægterne. 

Forslag 2, stillet af Eva Christiansen: 

Med virkning fra 01/02 2014 ønskes et mere simpelt pointsystem for pointjagten indført. De fire grupper 

droppes, samt point for champs droppes. Point for øvrige placeringer bibeholdes. Vi kan i forbindelse med 

dette forslag diskutere pointsatser, hvis medlemmerne ønsker det. 

Forslaget blev vedtaget, og rettes i vedtægterne. Det blev vedtaget at fastholde de nuværende pointsatser i 

specialklubben. 

Endvidere blev det vedtaget at tildelingen af Årets nye Udstiller fastholdes. (Medlemmer som det 

foregående år ikke har været med i Dansk Flerfarvet- og crestedklub defineres som nye medlemmer. Disse 

medlemmer får point på både A-dyr og B-dyr. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en 

anerkendelse af nye medlemmers arbejde med racer der hører under klubben). 

Forslag 3, stillet af Nete Dietrich pr. mail: 

Citat "Flerfarvet og crestet dækker jo delvist over to af DMK' s BIG grupper - nemlig flerfarvet og 

kombination - men uden satin. Jeg vil foreslå at man lægger sig tættere op ad DMKs opdeling i BIG - og 

enten kun er flerfarvet - eller foreslår satin at de kommer med og så er både flerfarvet og kombination". 

Citat slut 

Efter en kort diskussion blev forslaget vedtaget, således at Dansk Flerfarvet- og crestedklub fremover 

hedder Dansk Flerfarvetklub, forkortet DFK. Klubben rummer fremover udelukkende flerfarvede racer i 

korthåret.  

De crestede som førhen var med i Dansk Flerfarvet- og crestedklub kommer over i en ny specialklub, som 

rummer alle kombinationsracer.  

ad 8) Der blev gennemgået vedtægter i plenum. Det blev vedtaget at Eva Christiansen gennemser de gamle 

vedtægter og tilretter dem, således at de er i overensstemmelse med det vedtagne på denne 

generalforsamling.  

Der blev udtrykt ønske om at der fremover afholdes en udstilling på Sjælland og en i Jylland hvert år, i det 

omfang det er muligt. Der blev fra flere sider tilbudt hjælp ved afholdelse af udstillinger, således at det kan 

lade sig gøre at opfylde ønsket. Kontaktpersonerne er meget glade for den tilbudte hjælp, og er glade for 

de engagerede medlemmer der er i klubben. 


