DVK bestyrelsesmøde fredag d.26.oktober 2018 hos Nanna.
Deltagere: Anders Mortensen, Nanna Brændgaard, Henrik Palm, Claus Secher, Anne Secher.
1. Fastlæggelse af endelig dagsorden: Et par punkter blev føjet til Eventuelt (se nedenfor).
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Referatet er godkendt.
3. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde:
- Udgifter til ”Jagthunden”: Klubben betaler 70 kr. om året pr. medlem for bladet ”Jagthunden”, hvilket må anses for
rimeligt.
- Ændrede vedtægter for DVK: DKK har godkendt ændringerne og registreret dem. Ændringerne fremgår af
hjemmesiden.
- Persondataforordningen: DVK har udfærdiget ”Privatlivspolitik for Dansk Vizsla Klub”. Dokumentet vil blive lagt på
hjemmesiden.
4. Planer for 2019:
- Udstillinger: Uldum d.2.februar 2019, Jægerspris d.3.februar 2019. Ida Thyssen står for udstillingen i Jægerspris.
Lisbeth Ahm Hansen står for udstillingen i Uldum. Erling Kjær Petersen dømmer vizsla i Uldum, Knud W. Jensen i
Jægerspris. Fra DVK hjælper Nanna i Uldum.
- DVK Forårsmarkprøve: Vi regner med, at den afvikles lørdag d.23.marts 2019 i Hammel/Hadsten. Hjalmer har
accepteret at være den ene af to terrænledere. Anders accepterer at være prøveleder.
- 5-klub Forårsvinderprøve: d.7.april 2019 i Herning.
- 5-klub apporteringsprøver: Vi stiler mod at afholde prøven på Sjælland d.29.juni 2019 i Mogenstrup grusgrav. Anders
accepterer at være administrativ prøveleder. Claus og Anne er prøveledere på dagen. Claus og Anne undersøger
mulighederne for at låne grusgraven.
5. Nyt fra FJD og 5-klub: (FJD) Den nye organisation er ved at tage form, og navnet bliver SJD (Stående Jagthunde i
Danmark). Mere præcise udmeldinger afventes. (5-klub) Datoer for forårsmarkprøver og vinderprøver er fastlagt. Der
er fundet en midlertidig ny udstillingsleder i Uldum. Det planlægges at lave en drejebog for praktisk håndtering af
udstillingen.
6. DVK hjemmeside: Muligheder for at modernisere/omstrukturere hjemmesiden er stadig under overvejelse.
Bestyrelsen har modtaget et forslag, som vil blive nærmere vurderet.
7. Vizsla facebook: DVK Facebook skal være åben for alle efter anmodning om godkendelse, - også selvom de ikke er
medlem af DVK.
Nye vizsla ejere kan få det første kalenderårs medlemskab gratis.
8. Artikel til Huntem: Vi har leveret artikler om vizslaen til flere relevante medier. Vi kan ikke bidrage med nyt til
Huntem og fravælger derfor at levere en artikel til dem. Nanna skriver besked til Huntem.
9.Eventuelt:
- Jagtbrugshunde: Der planlægges et seminar til videreuddannelse af markprøvedommere, som også ønsker at være
dommere for UT og AT.
- Der er behov for et kursus til uddannelse af ringsekretærer ved udstillinger. Et kursus er endnu ikke fastlagt.
10. Næste møde: Fastlagt til lørdag d.16.februar 2019 kl.13.00 hos Claus og Anne. Anne indkalder og fremsender
dagsorden.

