
GF 7-1-2012 

Referat af generalforsamling flerfarvet og crested klubben den 7. januar 2012 

Tilstede: Eva Christiansen, Susan Lindgaard, Nete Dietrich og Julie Hansen 

1. Valg af dirigent 

Eva Christiansen 

2. Valg af referent 

Nete Dietrich 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4. Beretning af kontaktperson 

Kontaktperson i 2011 var Dorte Hansen. Der er 2 pokaler, en til lige og en til ulige år. 

5. Fremlæggelse af regnskab 

Vi ved ikke om der er et regnskab for 2011. 

6. Indkomne forslag 

Forslag stillet af Eva Christiansen – der bør være en pris til nye udstillere, som endnu ikke har etableret deres 

opdræt. Derfor vedtager medlemmerne af flerfarvet og crestetklubben at indføre prisen ”årets nye udstiller”. 

Det betyder, at titlen ”Årets nye FCK udstiller”, vil gå til det nye medlem i det pågældende år, som figurerer for 

første gang i pointjagten, og som har samlet flest point både på A og B dyr. Kun medlemmer som i året forud, 

ikke har samlet point i pointjagten, regnes for nye medlemmer. 

Forslag stillet af Eva Christiansen – at point fremover gives svarende til ensfarvet klubben dvs. det ændres til: 

SENIOR POINT 

BIS                            25p 

BIS2                           20p 

BIS3                           15p 

BIS4 ->                        10p 

BIG                              6p 

BIG2                             3p 

Cert                             8p 



Bed. A-dyr                    10p 

Championat                 20p (skal kunne fremvises, enten via AT eller Stambogen) 

JUNIOR POINT 

BISJ                                  15p 

BISJ2 ->                             10p 

BIGJ                                   4p 

BIGJ2                                  2p 

CertJ                                  8p 

Bed. A-dyr                          10p 

N.B. Bedste A-dyr,: dyret skal som minimum vaere BIS placeret. 

Hvis der ikke er et seniordyr placeret, overgår ”titlen” til et junior (såfremt dette har vaeret BIS placeret) 

Opdrættergrupper: Pointfordeling: 5 – 3- 1- 1- 1 alt efter hvor mange grupper der er tilmeldt. 

Point tæller først med fra tilmeldingsdag og kan ske indtil kl. 12. om lørdagen på en udstilling. 

7. Valg af kontaktperson / personer 

Eva Christiansen og Susan Lindgaard ønsker at være kontaktpersoner sammen. De er valgt. 

8. Evt. 

Kontaktpersonerne ønsker at lave ny hjemmeside. Det er der opbakning til. 

 


