DVK bestyrelsesmøde fredag d.14.juli 2017 kl.15 hos Nanna.

Deltagere: Anders Mortensen, Nanna Brændgaard, Henrik Palm Nielsen, Claus Secher samt suppleant Anne
Secher. Afbud fra Lone Stausgaard og suppleant Sofie Skovly.
1. Fastlæggelse af endelig dagsorden.
Der var 11 punkter på dagsordenen, og det blev besluttet at behandle de sidste 4 punkter på kommende
bestyrelsesmøder.
2. Godkendelse af referat.
Referat fra d.11.juni 2017 blev godkendt og underskrevet.
3. Bestyrelsens konstituering – fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen.
Formand: Anders B. Mortensen.
Næstformand og kasserer: Nanna Brændgaard.
Hvalpeformidler: Nanna Brændgaard.
Medlem: Henrik Palm Nielsen. Claus Secher. Lone Stausgaard.
1. suppleant og sekretær: Anne Secher.
2. suppleant: Sofie Skovly.
Revisor: Per Stouby.
Revisor suppleant: Knud Føns.
Facebook: Lone Stausgaard og Nanna Brændgaard.
Hjemmeside: Randi Gj. Jespersen.
Redaktør af Vizsla Nyt: Randi Gj. Jespersen.
Klubredaktør Jagthunden: Randi Gj. Jespersen.
Avlsråd: Kontakt bestyrelsen.
FJD og 5-klub: Anders B. Mortensen.
DKK: Anders B. Mortensen og Nanna Brændgaard.
Pokaler og glas: Nanna Brændgaard.
Jubilæumsudvalg: Nanna Brændgaard, Henrik Palm Nielsen og Anders B. Mortensen.

Mentaltest: Beskrivelsen ligger i DKK. Hvis man ønsker sin vizsla mentaltestet, skal man selv rette
henvendelse til en af de klubber, som tilbyder mentaltest.
Supplerende bemærkninger:
Suppleanter: Der kan måske i fremtiden komme behov for ekstra suppleanter. Sandra Stålberg og Tina
Schultze har på forespørgsel accepteret at stille op.
Vizsla Nyt: Medlemmerne bidrager meget lidt med indlæg til Vizsla Nyt, som derfor udkommer med
dalende hyppighed. Ved næste generalforsamling vil vi stille forslag om, at bladet ophører som
papirudgave. Kan evt. fortsætte elektronisk.
Forslag til Generalforsamlingen: Forslag skal indsendes senest 2 uger før Generalforsamlingen og
offentliggøres på hjemmesiden, så alle har mulighed for at tage stilling på forhånd.
DKK: Anders har problemer med at komme ind på prøvesystemet og få administrations rettigheder. Vil
undersøge sagen nærmere hos DKK.
Superbrugere af Hundeweb, Birthe Johansen og Ellen Jørgensen, må gerne kunne logge ind på DVK´s
prøver, hvis de skal hjælpe os med problemer. Nanna kontakter DKK for at give tilladelsen.
4.35 års jubilæum.
Invitation er lagt på hjemmesiden og Facebook.
Nanna og Henrik køber ind til morgenmad og frokost. Nanna og Henrik sørger for drikkevarer. Vi aftaler,
hvem der bager kage til kaffen. Mad til festaften lørdag bestiller Nanna hos Salt og Peber. Pris ca. 90 kr for
klassisk buffet. Is til dessert.
Aktiviteter: Apportering for sjov (Henrik sørger for vildt, Claus og Anne tovholdere). Dirigerings træning: Per
Stouby. Pølse apportering. Apportering af ukogte æg. Natursti (Henrik kontakter Claus Lykke). Henrik, Claus
og Anne prøver at blæse Vizsla fanfaren på jagthorn. Alle er velkomne til at bidrage med noget.
Salg af merchandise: Der bestilles grønne, røde og blå t-shirts , 10 af hver, med DVK logo. Tina Schultze står
for leveringen heraf. Brodering af logo kræver dog, at producenten modtager logoet i et bestemt format.
Anders og Henrik går videre med det, deadline d.31.7.
Det vigtigste er, at folk får snakket sammen og hygget sig.
Bestyrelsen holder fælles velkomsttale.
5. UT/AT – Avl – Certifikat.
Det vedtages, at jagtbrugshunde testen AT (efterårsprøven) gælder på lige fod med en præmiering på
markprøve for at få certifikat i brugsklasse på udstilling og opnå championat. Nanna kontakter DKK for at få
det registreret for vizslaen.
Avl: For at en parring kan optages på DVK´s hvalpeliste, skal mindst den ene af forældrehundene have
bestået en jagtlig prøve (DJU apporteringsprøve, Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve, VSA,

schweissprøve, markprøve, UT eller AT). Dette er ”faldet ud af” hjemmesiden, og skal noteres under
”Information til opdrætterne” under Hvalpeliste.
Vedr. forslag på generalforsamlingen om, at en vizsla kan blive dansk sporchampion: DKK har indkaldt til
møde d.24.8.17 om ensretning af regler for sporchampionat. Henrik vil deltage i mødet. Herefter vil vi
fastlægge DVK´s krav til sporchampionat og kontakte DKK.
6. Vizsla Europa Cup.
Invitationen er sendt ud på Facebook samt på mail til de holdkaptajner/bestyrelser, som vi har adresser på.
De enkelte lande skal give besked til Randi inden d.1.8, om de vil deltage. Endelig tilmelding med
oplysninger om de enkelte hunde og førere, samt indbetaling af deltager gebyr og betaling for bespisning
senest d.25.8. Danmark vil prøve at samle et korthåret og et ruhåret hold (1-5 hunde pr hold)samt et derby
hold(1-3 hunde) og evt. individuelle unghunde, som ikke indgår i holdet. I første omgang samler Per Stouby
oplysninger om de danske deltagere, men da han er prøveleder, ønsker han ikke at være holdkaptajn – for
ikke at have for mange ”kasketter på”. Når vi kender hold sammensætningen, vælges en holdkaptajn.
Bestyrelsen besluttede, at DVK ikke betaler tilmeldingsgebyr for danske deltagere i år.
Indtil videre regner vi med 36 deltagere til Field Trial og 24 til Derby. Claus, Anne og Sandra har skaffet
dommere. Lars Bonnesen sørger for terræner. Der vil ikke blive fældet fugl, men dommeren skyder med 9
mm pistol ved tilfredsstillende situation, og en ”kold” fugl apporteres umiddelbart herefter.
Per Stouby søger om CACIT og rCACIT hos DKK.
T-shirts: Sofie har fået Torp til at sponsonere t-shirts med Torp logo og påtrykt 19th Magyar Vizsla European
Cup. Der bliver lavet grønne t-shirts til deltagere og sorte til salg.
I øvrigt skrider forberedelserne planmæssigt frem.
7. Facebook/Ansvar/Styring.
Både Nanna og Lone er administratorer.
Næste møde er planlagt til torsdag d.26.oktober kl.18 hos Claus og Anne i Lyngby. Her vil vi drøfte forløbet
af Europa Cup og planlægge forårsmarkprøven 2018. Desuden se på de sidste 4 punkter på dagsordenen fra
d.14.7:
8. Gennemgå DVK love, rette til, opdatere til det 21. århundrede. BL.a. ”referater >på hjemmeside, Vizsla
Nyt osv.
9. Rydde op på hjemmeside: Fjerne ikke aktuelle ting, mystiske reklamer osv.
10. Årshjul for DVK. Bruges til at få styr på arrangementer - deadlines – ansvar.
11. Visioner for DVK i fremtiden>spørge medlemmer>ønsker til fremtidigt DVK?
Referent: Anne Secher

