
Bestyrelses møde. 
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Billund 

Deltagere: 

 

 

Per Kaa Kristophersen, John Okholm, Karg Georg Kristensen, Niels Erik Kromann, Ellen Jørgensen 
Flemming Djarn. 

 

Punkt  på 
dagsorden 5 

Derbyreglerne.   

Diskussion: Derbyreglerne blev gennemlæst, formuleringer og korrektur foretaget. 

Handlingspunkter    

� Regler sendes til DJU   

   
Punkt på 
dagsorden 6 

Møde med aktivgrupperne. Dias show.   

Diskussion: Formanden fremlagde et PowerPoint/dias show, som oplæg til kommende møder med alle 
aktivgrupper. Det var stor opbakning i den øvrige bestyrelse, om formandens tiltag til besøg i 
aktivgrupperne.  Der blev talt om div. Muligheder for at støtte/fremme det arbejde som gøres i 
aktivgrupperne.  

 

Punkt  på 
dagsorden 1  

Velkomst.   

 Velkomst og underskrift af referat fra 01.mar. 2016. 

   
Punkt på 
dagsorden 2 

Økonomi/medlemmer   

 

 

Kasseren gennemgik økonomien og medlems tal.  

Forespørgsel fra pokal ansvarlig mht. forsikring af pokaler. 

 

Konklusioner: Klubben forbliver selvforsikret, dvs. Ingen kontakt til forsikringsselskab omhandlende forsikring. 

 

 
Punkt på 
dagsorden  3 

Evaluering af Giveprøven.   

Diskussion: Div. Synspunkter positive som negative blev fremlagt, af respektive bestyrelses medlemmer som 
der var modtaget fra medlemmer via mail, ”mund til mund” etc. overordnet var Give prøven en 
succes, men i år med svære betingelser mht. fugle som normalt er tilstede på afprøvede terræner 
men ikke i samme omfang i år. 

Konklusioner: Give Prøven forbliver i Give, I samme rammer fremadrettet i mange år, men med hensyn til 
mindre praktiske ”justeringer” i selve afviklingen, under forudsætning af der kan udsættes fugle. 

 

Punkt på 
dagsorden 4 

Vissenbjerg udstillingen   

Diskussion: Div. Opgaver blev talt igennem, og opgaver fordelt. 



Konklusioner: Afventer hvordan div. Møder går, samt hvilke forslag/input som modtages ved disse møder. 

� Brev om Møde med aktivgrupperne.   

 
Punkt på 
dagsorden  7 

Efterårs vinderklassen.   

Diskussion: HMC har bekræftet at være prøveleder, med ansvar for selve prøveafviklingen herunder 
terræner. 

Konklusioner: HMC prøveleder, ansvarlig for bespisning og prøveafregning. Bestyrelsen (formand) påtager sig 
kontakt til Uge Camping. Ellen påtager administrativt Hundeweb/program. Annonce via 
formanden.  

   

 

Punkt på 
dagsorden 8 

Indlæg om fra DKK, DJU & FJD   

Diskussion: Formanden informerede den øvrige bestyrelse om korrespondance med hhv. DKK, DJU, FJD.  

• DJU: DJU referat, hvor der var tanker fremme om det ikke er nødvendigt at have en 
apporteringsprøve for at deltage i en forårsvinderklasse samt man kun skulle en 1. 
præmie for at deltage i vinderklasse blev diskuteret. Bestyrelsen ønsker ikke at kravene 
slækkes.  
 

• FJD: FJD budget blev diskuteret. Der skal vælges to personer til FJD forretningsudvalg 

• DJ: Racebeskrivelse er sendt til DJ. 

 

   
Punkt  på 
dagsorden 9  

Bredsten Udstillingen.   

Diskussion: 
Bredsten udstillingen er på plads, tilsagn for dommere modtaget. De praktiske detaljer blev herefter 
talt igennem, og respektive arbejdsopgaver fordelt. 

Konklusioner: Niels Erik Kromann prøveleder for Bredsten udstillingen. 

 

   
Punkt på 
dagsorden 10 

Ny Schweisskoordinator   

Diskussion: Villy har overfor formanden, informeret om han ikke ønsker at fortsætte som schweisskoordinator i 
klubben, John Okholm har accepteret at overtage, såfremt Villy reelt ønsker af fratræde.  

Konklusioner: Formanden kontakter Villy med henblik på at få endelig besked fra Villy. 

 
Punkt på 
dagsorden  11 

Eventuelt.   

 

Diskussion: 

 

• Udstilling i Brøndby, aktivgrupperne på Sjælland opfordres til at deltage på vegne af 
klubben. 

• Racedyst deltager fra Sjælland, John Olsen kontaktes for yderligere oplysninger. 

 

 

 

Referat: Flemming Djarn.  

 


