Generalforsamling d.10.juni 2018 i Vissenbjerghallen.
Formand Anders Brædder Mortensen bød velkommen til de 17 fremmødte.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Claus Secher blev valgt og konstaterede generalforsamlingens gyldighed.
2. Valg af stemmetællere.
Susanne Stouby og Marianne Nielsen blev valgt.
3. Aflæggelse af formandens beretning.
DVK afholdt i august et vellykket 35 års jubilæum på Port Arthur på Fyn. Der var mange forskellige
aktiviteter og god stemning. Vi kunne have ønsket flere deltagere, men til gengæld var det positivt at se
flere nye ansigter. Begivenheden er nærmere beskrevet i VizslaNyt.
I september var DVK værter for Vizsla Europa Cup, som blev afholdt ved Næstved. Det var et stort og
krævende arrangement, som blev afviklet fint – især ved hjælp af mange flittige, frivillige medlemmer.
Arrangementet gav et pænt økonomisk overskud, og retrospektivt kunne vi måske have brugt lidt flere
penge på festmiddagen. Begivenheden er nærmere beskrevet i VizslaNyt.
5 klub: Den planlagte schweiss prøve blev desværre aflyst på grund af dobbelt booking. Forhåbentlig kan
prøven gennemføres i 2019 med GDH som arrangør.
Fjd: Der planlægges en ny organisation. Aftalen med det nuværende DJU er opsagt. Den fremtidige
organisation skal have en bestyrelse bestående af 2 personer fra DJ, 2 personer fra DKK og 2 fra Fjd.
Formanden skal findes uden for ovennævnte – og have styr på arbejdet med en stående jagthund. Den nye
organisation forventes at træde i kraft 1.januar 2019.
Kommende arrangementer: 5 klub apporteringsprøve er planlagt i Næstved d.30/6 og i Tørring d.1/7.
Vinderprøve er planlagt på Samsø d.27/9. Ungarn afholder Vizsla Europa Cup d.5/10 – 7/10.
Avl: Der har været enkelte uheldige parringer – bl.a. nært beslægtede forældre og et tilfælde, hvor der ikke
forud for parringen forelå HD røntgen. En enkelt tæve har inden for kort tid født 27 hvalpe. Der udspandt
sig en diskussion om avlsmæssige krav bl.a. med reference til regler i andre lande. F.eks. skal hver enkelt
race i Holland opstille deres egne krav, som godkendes af kennelklubben. I Sverige er der loft for, hvor
mange gange en hund må bruges i parring. I Danmark har DKK mere lempelige regler, men DVK har vores
egne krav for at hundene kan optages på vores hvalpeliste. Ved planer om avl blev det anbefalet at
konsultere Vizsladatabasen. Overordnet anbefalede formanden, at avlerne er kritiske, når de vælger
partner til deres hund. Man skal vægte både evner og udseende.
Der er i perioden d.1/6-17 til 1/6-18 født 78 korthårede vizsla hvalpe fordelt på 12 kuld – samt 33 ruhårede
vizsla hvalpe fordelt på 5 kuld.
I samme periode er HD fotografering foretaget af 20 korthårede, hvoraf 19 havde A/B hofter, 1 havde C. 4
ruhårede er HD fotograferet, alle med A/B hofter.
Import: 1 ruhåret fra Ungarn, 1 korthåret fra Tyskland.

Prøver: 1 korthåret har deltaget i Fuldbrugsprøve med 1. præmie – og siden 4.plads på FUME. Vi så gerne
flere vizslaer på fuldbrugsprøve, men det kræver en stor træningsindsats.
DJU apporteringsprøve: 3 ruhårede har stillet, 2 bestået. Korthårede har stillet 14 gange (nogle har stillet
flere gange), bestået 12 gange.
Markprøver: 21 korthårede og 5 ruhårede har stillet.
Slæb og apporteringsprøve: 7 korthårede har stillet, 4 bestod.
Udvidet apportering: 1 ruhåret har stillet og bestod.
UT: Ingen deltagere i år.
AT: 1 korthåret har stillet og bestod.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og decharge.
Regnskaberne blev godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Nanna Brændgaard, Claus Secher og Anne Secher, som alle blev enstemmigt valgt.
6. Valg af suppleanter.
Sofie Skovly blev genvalgt som 1. suppleant. Lone Stausgaard har valgt at ophøre som suppleant. Tina
Schulze og Sandra Staalberg blev enstemmigt valgt som hhv. 2. og 3. suppleant.
7. Valg af revisor og suppleant.
Per Stouby blev enstemmigt valgt som revisor. Knud Føhns blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har fremsat forslag til enkelte ændringer i DVKs love/vedtægter. Det skyldes især, at VizslaNyt
ophører med at udkomme, og der dermed ændres i kommunikation med medlemmerne. Med få
justeringer blev forslagene enstemmigt vedtaget. Ændringerne bliver herefter sendt til godkendelse i DKK.
9. Eventuelt.
Per Stouby spurgte, hvilken holdning bestyrelsen har til de nye JET prøver/tests, som ruhårs- og
münsterlænder klubberne har etableret. Bestyrelsen har endnu ingen holdning hertil.
DVK har et pænt økonomisk overskud. Det blev diskuteret, hvad dette evt. kan bruges til. Metoder til at
forædle racen? (F.eks. øjenlysning til vurdering af hyppigheden af øjenproblemer. Undersøgelse af
forekomsten af epilepsi). Træning? (Det er nu muligt at søge tilskud til især marktræning – jvf.
Hjemmesiden.) Etablering af mere fælles træning? Invitere kendte trænere til at holde foredrag?
Økonomisk støtte til deltagelse i fuldbrugsprøve og Vizsla Europa Cup? Ved div. tiltag er det væsentligt, at
medlemmerne orienteres. Med indførelse af den nye persondataforordning kan det være svært. Derfor må
opdrætterne opfordre hvalpekøberne til at melde sig ind i DVK, så de kan holde sig selv orienteret.
Vizsla Europa Cup 2018: Afholdes i Ungarn, tæt på Østrig, d.5/10-7/10. Værter er korthåret vizsla klub i
forbindelse med deres 40 års jubilæum. Per Stouby har tilbudt at være holdkaptajn og tager imod

tilmeldinger, gerne snarest. Vi håber at kunne stille både et korthåret og et ruhåret, samt et derby hold.
VEC 2019 vil formentlig foregå i Kroatien.
Familiedag 2018: Elsebeth og Kresten tilbyder at arrangere familiedag i Jylland til august. Nærmere følger.
Pokaler:
Både Pøtyi og Marja pokalen blev tildelt Michens Kenzo og Per Stouby.
VSA pokalen blev tildelt Qvistorf Kinga (Sally) og Thommas Matthisen.
Generalforsamlingen blev afsluttet.
Referent Anne Secher.

