DVK bestyrelsesmøde efter generalforsamling den 11.juni 2017 i Vissenbjerghallen.
Deltagere: Anders Mortensen, Nanna Brændgaard, Henrik Palm Nielsen, Claus Secher samt suppleanter
Sofie Skovly og Anne Secher. Afbud fra Lone Stausgaard.
Lone Stausgaard havde forud for generalforsamlingen givet udtryk for, at hun gerne ville aflastes fra
arbejdet som formand. Anders Mortensen har herefter tilbudt at overtage formandsposten. Ved næste
bestyrelsesmøde aftales, hvem der overtager posten som næstformand.
Jubilæum – familiedag d.12.8 til 13.8 på Port Artur på Fyn: Arbejdsgruppen Nanna Brændgaard, Henrik
Palm, Helle Svalø og Anders Mortensen arbejder videre med programmet. Resten af bestyrelsen træder til,
hvis der er behov. Der skal være pølseapportering og apportering af ukogte æg. Henrik vil spørge Claus
Lykke fra Nyborg, om han vil hjælpe med at arrangere natursti (Jægerforbundet har afskaffet
naturvejlederne, så der er kun frivillige). Desuden kan vi lave apporteringsprøve, både anerkendt og lokal,
samt trænings apportering af vildt og dummies. Desuden små schweiss spor og kanin slæb. Aftensmaden
bestilles udefra. Der er bestilt overnatning med rengøring. Vi inviterer ikke nabolandene, så de føler sig
forpligtet, men de er velkomne hvis de henvender sig. Pris pr person 250 kr.
Vedr. forslagene fremsat af Per Stouby på generalforsamlingen:
Anders Mortensen vil rette henvendelse til DKK for at få effektueret, at en vizsla kan blive dansk
sporchampion.
Bestyrelsen vil på næste møde drøfte spørgsmålet om UT – AT og Avlstilladelse – Udstillingscertificat.
Europa Cup: Der arbejdes videre efter planen. Invitation er snart klar til udsendelse.
5 klub apporteringsprøver: Der er kun få tilmeldte både på Sjælland og i Jylland. Sofie gør opmærksom på
prøverne via face book, og tilmeldingsfristen forlænges.
Kommende bestyrelsesmøder:
Fredag d.14.juli kl.15 hos Nanna: Detaljer vedr. jubilæumsfest og Europa Cup pudses af. Nærmere drøftelse
af spørgsmålet om UT – AT og Udstillingscertificat. Det skal besluttes, hvem der er næstformand i
bestyrelsen.
Torsdag d.26.oktober kl.18 hos Claus og Anne: Drøfte forløbet af Europa Cup. Planlægge forårs markprøve
2018.
Referent: Anne Secher

