DVK bestyrelsesmøde fredag d.16. marts 2018 hos Nanna.
Deltagere: Anders Mortensen, Nanna Brændgaard, Henrik Palm, Claus Secher, Anne Secher. Afbud fra Lone
Stausgaard og Sofie Skovly.
1.Fastlæggelse af endelig dagsorden: Den udsendte dagsorden blev fastholdt.
2.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Referatet er godkendt.
Opfølgning på opgaver, som blev aftalt: DVK´s ønsker til henholdsvis deltagelse i brugshundeklasse,
tildeling af certifikat til DKCH samt opnåelse af Dansk Sporchampionat (DKSCH) har været forelagt DKK´s
bestyrelse og er herefter blevet godkendt.
3.Bestyrelsens fremtidige konstituering: Lone Stausgaard stopper i bestyrelsen i forbindelse med
generalforsamlingen 2018. Tina Schultze og Sandra Staalberg har forhånds accepteret at stille op som nye
suppleanter. I god tid før generalforsamlingen skal vi sikre os deres tilsagn. Rent geografisk har Tina nok
lettest ved at deltage i bestyrelsesarbejdet.
4.Forårsmarkprøven d.7.april 2018: Prøven er annonceret og sat på Hundeweb. Lars Bonnesen har
accepteret, at prøven udgår fra Overmosegård, hvor vi mødes og afslutter. Lars Bonnesen og Bjarne Jensen
er terrænledere. Kim Nielsen og John Hilmer Hansen er dommere. Anders Mortensen er prøveleder. Claus
og Anne sørger for morgenmad mm og klargøring – samt kaffe og brød til afslutning. Anders sørger for
flasker til terrængivere og -ledere. Claus og Anne sørger for patroner til dommerne. Nanna fremsender
deltagerlister til dommerne, når tilmeldingsfristen er udløbet. Dommerne har formentlig selv
dommerbøger, som de kan udfylde før prøven. Nanna medbringer nye dommerbøger til dem på dagen.
Henrik, Claus og Anne står for jagthorn fanfarer.
5.Odense Jagt og Outdoor: Alt er på plads. Claus Ingvartsen deltager i apportering. Desuden møder Anders,
Nanna, Henrik, Sofie, Michael, Dorthe og Emil op.
6.DVK´s hjemmeside: Den nuværende hjemmeside er væsentlig billigere end mange andre alternativer,
hvorfor vi vil foretrække, at den kan fortsætte i en måske bedre udgave. Randi må have frie hænder til at
rådføre sig med nogen, som evt. kan hjælpe med at redigere/modernisere hjemmesiden. Anders kontakter
Randi vedr. dette, og vi regner med at kunne drøfte det nærmere i forbindelse med forårsmarkprøven.
7.DVK tilskud til træningsaktiviteter. Flere steder i landet laves der træningsaktiviteter, hvor også vizslaer
deltager. Især marktræning med indkøb, fodring og udsætning af fugle er dyrt og giver ofte underskud, selv
om der er brugerbetaling. I flere aktivgrupper bidrager Dans Ruhårkklub, Korthårsklubben og
Münsterlænderklubben med et tilskud på 2500 kr. årligt. Claus og Anne foreslår, at DVK også kan bidrage
med tilskud på 1000 kr efter ansøgning. Vi enedes om, at arrangører af træning i klubregie med deltagelse
af vizslaer kan søge DVK om tilskud på 1000 kr. Denne mulighed skal sættes på hjemmesiden.
8.Vissenbjerg udstillingen: Foregår søndag d.10.juni 2018. Planerne er på plads. Dommer er Hanne Leine
Jensen.
9.Generalforsamling: Foregår efter udstillingen i Vissenbjerg d.10.juni. Vi skal forinden præcisere de
lovændringer, som ønskes foretaget (jf. referat af bestyrelsesmøde d.27. oktober 2017, pkt.9). Nanna vil
spørge Ulrikka, om hun vil udforme lovændringerne.
10. 5-klub apporteringsprøven i Næstved d.30.juni 2018: Vi har fået lov til at bruge grusgraven. Prøven
bliver annonceret i Jagthunden i april og juni. Claus og Anne er prøveledere på dagen, Anders administrativ

prøveleder. Claus, Anne og Sofie kan være dommere afhængigt af hvor mange der er brug for. Vi regner
med, at prøven afholdes som tidligere.
11. Anders har fremsendt korrespondance og orienterede om planerne for reorganisering af arbejdet
omkring de stående jagthunde i Danmark. FJD og DKK har opsagt samarbejdet med DJU, mens DJ endnu
ikke har truffet en afgørelse. De afventer yderligere dialog. Der er indkaldt til nyt møde d.26.03.
5-klub samarbejdet fungerer generelt fint med enighed. Dog mangler der overordnet planlægning i
forbindelse med Uldum udstillingen.
12+13. Hjerl Hede, Jagt og mennesker d.25-26. august. Store Hestedag, Roskilde d.1-2.september: Vi er
blevet opfordret til at vise hunde frem ved disse begivenheder.
Desuden er der kommet invitation til Hundens Dag i Tivoli Friheden i Århus d.9.juni – og varslet invitation til
Hundens Dag i Tivoli i København d.26.august.
Disse 4 begivenheder kan samlet annonceres på hjemmesiden og Facebook med opfordring til, at
interesserede melder sig. Vi kan måske få et par tovholdere i Jylland og et par stykker på Sjælland.
Nanna sørger for facebook og kontakter Randi.
14. Europa Cup i Ungarn d.5-7 oktober. Der er kommet invitation fra Ungarn. Claus spørger Per Stouby, om
han vil være holdkaptajn. I så fald sættes invitationen på hjemmesiden, og interesserede kan henvende sig
til Per Stouby.
15. Eventuelt: Der er indkaldt til møde i DJ d.19.4 med mange forskellige punkter. Henrik regner med at
deltage.
16. Vi holder bestyrelsesmøde i Claus´ og Annes sommerhus efter forårsmarkprøven d.7.april

Referent Anne Secher

