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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Lunde Forsamlingshus 

søndag d. 10. juli kl.11.00. 

1. Valg af dirigent: Henrik Ohmann blev valgt uden modkandidat. 

 

2. Valg af referent: Annette Creutzberg blev valgt uden modkandidat. 

 

3. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt, dog med tilføjelse at Anne Iversen ønskede punkt 

tilføjet umiddelbart efter valg af bestyrelse. Johnny Ramm mente at der var stillet 

mistillidsvotum, men dette blev afvist af såvel Formanden (den afgående) samt Claus 

Füssel, som havde opfordret til underskriftindsamlingen.  

 

4. Formandens beretning: Ove A. Larsen indledte med at bestyrelsen havde tilbudt at 

informere omkring de emner/sager, som var årsagen til at Claus Füssel opfordrede til at der 

skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Kredsene er ligeledes blevet tilbudt 

information. Bl.a. gennem Lefora (informationforum), hvor der er mulighed for at deltage i 

Messenger, samt tilbud om at bestyrelsen kunne deltage i et kredsbestyrelsens møde for at 

kunne give information, hvilket er afslået af kredsen. Afslutningsvis kunne formanden 

oplyse at han havde valgt at trække sig. Ikke pga. klagerne, men på grund af at folk har så 

travlt med Facebook og et andet forum, hvor beskyldningerne har karakter af injurier. 

Hernæst fulgte en debat om stambogskontorets håndtering af ustandardiserede farver f.eks. 

broken fox og tan (flerfarvet fox og tan). Efter en kort repetition af de nugældende regler 

omkring stambogsføring blev diskussionen lukket hvorefter forsamlingen enedes om at 

spørgsmålet måtte overgå til den ny bestyrelse. Nogle medlemmer bragte spørgsmålet om 

aflivning med CO2 op. Partnerne blev bedt om at tage det op privat frem for på selve 

generalforsamlingen. Sofie Nygaard kommenterede, at hun håbede at alle var kommet for at 

få det (DMK, red.) til at fungere. Der fulgte applaus til denne bemærkning.  

 

5. Valg af 4 stemmetællere: 6 stemmetællere meldte sig og dirigenten bestemte at alle 6 

skulle tælle stemmerne. 

 

6. Indkomne forslag: Ingen, dog med ovennævnte undtagelse fremført af Anne Iversen. 

 

7. Valg til bestyrelse: 

Valg af formand: Malene Kjelin Morsing var eneste kandidat og blev derfor valgt for resten af 

perioden frem til ordinær generalforsamling i 2012. 

Valg af næstformand: Christina V. Jensen var eneste opstillede kandidat og blev derfor valgt for 

resten af perioden frem til ordinær generalforsamling i 2011. 

Valg af menige medlemmer (2 pladser for resten af perioden 2010-2012 samt 3 pladser for resten af 

perioden 2009-2011): Nete Dietrich fik 34 stemmer, Annette Creutzberg fik 28 stemmer (disse 2 

blev for resten af perioden frem til 2012), Lene S. Kristensen fik 26 stemmer, Claus Füssel fik 17 
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stemmer, Cathrine Slangerup fik 12 stemmer (disse 3 blev for resten af perioden frem til 

generalforsamlingen i 2011). Annbritt Jørgensen fik 10 stemmer og Christina Jensen fik 7 stemmer 

(disse blev dermed valgt til hhv 1. suppleant og 2. suppleant). Desuden blev afgivet 47 blanke 

stemmer og 6 stemmer var ugyldige. 

8. Valg af 1-2 regnskabskontrollanter samt 1-2 suppleanter: 

Camilla Kristensen (DMK’s regnskab) og Rikke Maria Breiner (Regnskab for Stambog) blev valgt 

og fungerer som suppleanter for hinanden. 

9. Indskudt punkt: Anne Iversen holdt en tale til bestyrelsen, hvor der blev udtrykt mistillid 

til de medlemmer, som var opstillet på samlet liste. Herefter overgav hun et mistillidsvotum 

til den nyvalgte bestyrelse på vegne af 66 medlemmer. Det blev drøftet om mistillid kunne 

afgives på forhånd, eller om der faktisk skulle en afstemning til blandt de fremmødte. 

Herefter blev der holdt en afstemning, hvorefter dirigenten kunne oplyse at 35 ud af de 62 

fremmødte støttede ønsket om at stille mistillidsvotum til bestyrelsen.  

Den nyvalgte bestyrelse spurgte herefter ud i salen om dem, som havde stillet 

mistillidsvotum kunne genoverveje om det kunne ændres, hvis f.eks. nogen fra bestyrelsen 

trak sig og der blev valgt nye ind. Endvidere blev der spurgt om der ville kunne gives et 

mandat til bestyrelsen til at afholde NM – uanset der var stillet mistillidsvotum. Efter en kort 

pause hvor gruppen drøftede disse spørgsmål blev generalforsamlingen genoptaget og det 

blev meddelt afslag til forslagene og mistillidsvotummet fastholdt.  

Bestyrelsen tog generalforsamlingens beslutning til efterretning og oplyste at den herefter 

vil fungere som ”skyggebestyrelse” frem til næste ekstraordinære generalforsamling. I 

praksis betyder det at bestyrelsen vil koncentrere sig om at få afviklet en ny 

generalforsamling, samt den fortsatte drift af DMK. 

  

10.  Eventuelt: intet at bemærke. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev herefter afsluttet. Dirigenten takkede for god ro og 

orden. 

 

Mvh 

Annette Creutzberg, referent 


