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Referat - Generalforsamling d. 19. februar 2022 

Lokation:  Skovgaarden - Lundebakkevej 4, 4684 Holmegaard 

Startet klokken: 14.00 

Sluttet klokken: 15.15 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordfører og referent  

a. Ordfører: Maj-Britt 

b. Referent: Justina  

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år 

a. Det forløbende år er gået godt trods covid-19 situationen, samt andre lettere 

udfordringer. Planen er, at fortsætte frem ad og arbejde for DKSHA. Shows og 

clinics for 2021 er gået godt efter planen, hvilket også skal fortsætte i 2022. 

Der er kommet en ny hjemmeside, som er bedre end den gamle. Den nye 

hjemmeside kan benyttes af flere elektroniske enheder. I forbindelse med 

årsskiftet blev DKSHA medlemmerne tilbudt at blive forny deres medlemskab 

og samtidig blive medlem af ASHA for et samlet beløb - dette tilbud håber 

bestyrelsen, at flere medlemmer vil benytte sig af. 

 

3. Årsregnskab  

a. Præsenteret af Annette, da bestyrelsens kasserer Tove var ramt af sygdom. 

i. Nøgletal for 2021: 

Indtægter i alt: 38.623,00 dkk 

Udgifter i alt: -40.641,50 dkk 

Årets resultat: -2.018,50 dkk 

b. Fra medlemmer bliver der spurgt ind til medlemskab og indberetning til ASHA. 

Klaus svarer, at der var to shows i 2021, som ikke var ASHA godkendt, hvilket 

førte til, at point ikke kunne indberettes til ASHA. Baggrunden for dette er, at 

tidligere bestyrelse ikke havde fået godkendt shows. Dette var nuværende 

bestyrelse ikke opmærksomme på, da bestyrelsen havde fået oplyst, at alle 

planlagte shows for 2021 var godkendt af ASHA og dermed kunne point 

indberettes. Fremadrettet vil den nuværende bestyrelse få godkendt alle 

shows og indberettet point til ASHA.  

 

4. Indkomne forslag 

a.  Ingen indkomne forsalg 
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5. Valg af formand  

a. Klaus Kielnhofter stiller til genvalg  

b. Ingen stiller til valg - Klaus genvalgt  

 

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år 

a. Anne Ahl Johansen stiller til genvalg 

b. Jette Laubacher stiller til genvalg 

c. Ingen stiller til valg - Anne og Jette genvalgt 

 

7. Valg af to suppleanter  

a. Maria Berg stiller til genvalg 

b. Ulla Wind stiller ikke til genvalg  

c. Pia Andersen stiller til valg - Maria genvalgt og Pia valgt 

 

8. Andet 

a. Spørgsmål fra medlem: Hvor mange aktive medlemmer betaler?  

i. Svar fra ordstyrer: 51 medlemmer 

b. Spørgsmål fra medlem: Information vedrørende Summercamp 

i. Robert og Stacie kan ikke komme grundet Covid-19, men i samarbejde 

med Robert er der ved at blive fundet en løsning. Der er nogle datoer 

og planlægning, som skal falde på plads, men planen er, at en 

repræsentant fra ASHA vil komme til Danmark. Repræsentanten 

kommer blandt andet til Danmark for at forny de danske dommeres 

bevis. Hvordan dette præcist vil foregå vides ikke. Dette kan indtil 

videre ikke ske online, hvilket er uforstående blandt medlemmerne - 

men bestyrelsen må umiddelbart følge den måde, som amerikanerne 

gør det på.  

ii. Hvis det ikke lykkes at få amerikanerne til Danmark og fysisk forny de 

danske dommere, må man foreslå online løsning. 

c. Spørgsmål fra medlem: Hvor mange danske medlemmer er også ASHA 

medlemmer? 

i. Omkring 14-15 medlemmer er både medlem hos DKSHA og ASHA 

d. Spørgsmål fra formand: Er der fortsat stemning for, at bestyrelsen arbejder for 

at få en amerikaner over? 

i. Medlemmerne er enige i, at bestyrelsen skal fortsætte arbejdet. 

Eventuelt kunne en sponsorpulje støtte økonomisk, at den 

amerikanske repræsentant kommer til summercampen. Samtidig 

ønsker medlemmerne at planlægningen skrider lidt hurtigere frem end 

sidst, grundet priser på billetter, pas, ophold osv.  
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e. Spørgsmål fra medlem: Er der mulighed for, at man kun deltager en dag, og 

ikke hele weekenden? 

i. Klaus svarer, at vi rykkede showet over to dage, så dem der kom 

langvejs fra, kom tidligere hjem.  

f. Spørgsmål fra medlem: Kan man ligge clinic/workshop, fredag aften i stedet 

for lørdag formiddag? 

i. Umiddelbart er der mulighed for, at rykke rundt på dagene, så showet 

kun ligger på en dag - dermed clinic kan ligge om fredagen. Vi skal bare 

være opmærksomme på, at jo flere deltagere der er, jo længere tid vil 

showet tage. Det kan være muligt at sætte tidsbegrænsning på trail - 

da det er den disciplin, som tager længst tid. Dette vil bestyrelsen 

arbejde videre med. 


