DVK bestyrelsesmøde lørdag d.7.april i Claus´ og Annes sommerhus efter forårsmarkprøven.
Deltagere: Anders Mortensen, Nanna Brændgaard, Henrik Palm, Claus Secher, Anne Secher.
1.Fastlæggelse af dagsorden.
2.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Referatet er godkendt.
3.Muligheder for fremvisning af vizslaer: DVK har fået henvendelser om forskellige begivenheder, hvor
vizslaer kan vises frem. Nanna vil lægge oplysningerne på facebook, og Randi vil lægge oplysningerne på
hjemmesiden med opfordring til, at interesserede tilmelder sig. Det drejer sig om:
Hundens Dag i Tivoli Friheden, Århus, d.9.juni. Tilmeldingsfrist d.15.april på
www.dkkhundensdag.dk/tivoli/register.php
Hjerl Hede, Jagt og mennesker d.25-26. august. Tilmeldingfrist d.11.august til Niels Nielsen på
linduska@mail.dk
Store Hestedag i Roskilde d.1-2.september, www.storehestedag.dk
Invitation til Hundens Dag i Tivoli, København d.26.august følger.
4.Tilskud til marktræning: Følgende skal lægges på hjemmesiden:
Tilskud til marktræning.
Det er muligt at søge DVK om økonomisk støtte på op til 1000 kr. til marktræning i foreningsregi, hvor
medlemmer af DVK er (med)arrangører og eller deltagere. Træningen skal annonceres på DVK´s
hjemmeside. Det forventede antal deltagere skal oplyses. Ansøgning sendes til DVK´s kasserer/bestyrelse,
og det skal fremgå, hvad støtten skal bruges til. Bestyrelsen afgør herefter, om støtten kan bevilges.
Ansøgningsfrist i 2018 er d.1.juni – fremover d.1.marts.
5.DVK´s hjemmeside: Anders og Nanna har under forårsmarkprøven drøftet emnet med Randi. Det har
været svært at finde nogen, som kan hjælpe med modernisering af hjemmesiden, som er af ældre dato,
men Randi prøver fortsat. Randi vil rydde op på siden og fjerne ikke aktuelle emner. Det ville være rart, hvis
vizsla ejere indsendte gode fotos af deres hunde, så der kunne oprettes et godt galleri.
6.Generalforsamling: Generalforsamlingen foregår d.10.juni efter udstillingen i Vissenbjerg. Indkaldelse
med dagsorden bringes i Jagthunden og på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel. Bestyrelsen foreslår
nogle lovændringer, som fremgår af bilag 1.
7.Evt.: Anders og Nanna er blevet kontaktet af et online blad, som ønsker at bringe en artikel om vizslaen.
Nanna vil give dem referencer til artikler, som tidligere er bragt i forskellige blade – bl.a. ”Mit Jagtblad” i
september.

