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Referat fra Generalforsamling på Vildbjerg Sports og kulturcenter Sports Alle 6, 7480 Vildbjerg 
fredag d. 1. april 2022 kl. 20.00 
 
Formanden byder velkommen 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:  

1. Valg af dirigent  
 Harris Jensen blev valgt til dirigent 

Valg af stemmetællere. Mogens Vestergaard, Poul Erik Dahl, Henning Klokker, Anders Find 
Andersen 
 
Generalforsamlingen var varslet rettidig 
 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  
Formanden fremlagde beretningen for 2021. 
Der var ingen bemærkninger til beretningen 
 
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år forsynet med forretningsudvalgets underskrift samt 
revisionens påtegning til generalforsamlingens godkendelse.  
 
Regnskabet blev fremlagt af kassereren. 
 
Ole havde et spørgsmål vedr. udgifter på udstilling.  
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Line Clausen (Ønsker genvalg) 
Klaus Olsen (Ønsker genvalg) 
Kenneth Asmussen (Ønsker genvalg)  
 
Hanne Theilgaard fortalte om hendes motivation for at opstille. 
 
Erling fortalte om hans motivation for at opstille. 
 
Thomas Klit havde spørgsmål til opstillede Erling Clausen omkring hans fratræden fra bestyrelsen, 
da han sad der. Erling svarede at det var af private årsager. 
 
HP Clausen spurgte ind til samarbejde i forhold til Line Clausen. Erling svarede, at der ikke var 
nogen samarbejdsvanskeligheder med Line Clausen. 
 
Kristian Fly sagde at vi skulle se fremad og ikke ligge op til mudderkast. 
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Ole Dahl Madsen fortalte om alle de aktiviteter der var i klubben og opfordrede til at vi skulle 
beholde eksisterende bestyrelse. Ole Dahl Madsen foreslog, at vi skulle begynde at snakke om 
hvordan vi vil udvikle klubben og arbejdet med de stående hunde i almindelighed. 
 
Forud for generalforsamlingen, havde bestyrelsen modtaget et brev fra klubbens hovedsponsor 
Uniq. 
 Brevet omhandlede en hændelse, hvor daværende bestyrelsesformand Erling Clausen uden 
samtykke fra Uniq, der var hovedsponsor på daværende tidspunkt, havde ændret i kontrakten, så 
længden af kontrakten var blevet forkortet med 1 år.  
Uniq ville trække deres sponsorat til klubben, hvis Erling Clausen blev valgt ind i bestyrelsen. 
 
Brevet blev læst op på generalforsamlingen. 
 
 
Der er indkommet 2 forslag til bestyrelsesmedlemmer i Engelsk Setter klub I Danmark 
Erling Clausen. Foreslået af Jette Clausen og Thorbjørn Riis.  
 
Hanne Theilgård. Foreslået af Asger Stein. 
 
Afstemning mellem Klaus Olsen og Hanne Theilgård 
Hanne 40 stemmer 
Klaus 42 stemmer 
Klaus er valgt ind i bestyrelsen. 
 
Hanne Theilgaard valgte efterfølgende at trække sig som opstillet til bestyrelsen. 
 
Afstemning mellem Line, Kenneth og Erling 
Line Clausen 70 stemmer 
Kenneth Asmussen 71 stemmer 
Erling Clausen 18 stemmer 
4 blanke 
 
5. Valg af bestyrelsessuppleanter.  
Der var genvalg til Allan Bak Jensen, Lars Nielsen og Arne Larsen 
 
6. Valg af revisor.  
Inge Thomsen 
7. Valg af revisorsuppleant.  
Vibeke Brøndum 
 
8. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen forslag 
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9. Eventuelt.  
Philipp Boelsgård og Kennel Sikas skænkede en ny pokal til klubben til minde om Knud Overgård 
og hans store passion for jagten med den stående hund. 
 
Pokalen er for den mest effektive hund på Hovedprøven. 
 
Jan Andreasen: Hvordan vi afvikler vores forårsvinderklasse 
At vi afvikler VK som en 2 dages prøve med rene vinderklassehold. 
 
Inge Thomsen. Opdatering af vedtægter 
 
Inge opfordrede til at vi reviderede vores vedtægter, så de er mere retvisende. 
 
Allan Nissen: Flemming Østergård har forslået at vi arbejder mere målrettet omkring marketing af 
vores hunde. Flemming Østergård og Hanne Theilgård vil gerne stå i spidsen for sådan et projekt. 
 
Allan Nissen   Anders Varming  Peer Vinding Clausen 

 
 
 
 

Kenneth Asmussen Klaus Olesen   Line Hebsgaard Clausen 
 
 
 
 
Sv. Aage Vad  
 
 


