Generalforsamling den 11. juni 2017 i
Vissenbjerghallen
.

Næstformand Anders Brædder Mortensen bød velkommen til de 15 fremmødte (afbud fra formand Lone
Stausgaard).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent . Per Stouby blev valgt og konstaterede generalforsamlingens gyldighed.
2. Valg af 2 stemmetællere . Marianne Nielsen og Susanne Stouby blev valgt.
3. Aflæggelse af formandens beretning . Lone Stausgaard havde via sms fremsendt en kortfattet
beretning, som blev oplæst af Anders B. Mortensen:
”Der har været familiedag, markprøve, apporteringsprøve og udstillinger.
I perioden 1/6-2016 til 1/6-2017 har der været 7 korthårede og 1 ruhåret kuld.
HD 16 hunde med enten A eller B. AD 10 hunde.
Import 3 korthårede og 1 ruhåret.
Prøver: 47 hunde til en eller flere prøver, heraf 5 på jagtbrugshundetest.
Udstilling: 45 hunde på en eller flere udstillinger.
Begivenheder resten af året: 35 års jubilæum familiedag til august. Europa cup til september.”
Beretningen blev godkendt.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og decharg e. Regnskaberne blev godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer . På valg er Anders B. Mortensen og Henrik Palm Nielsen, som begge
blev enstemmigt genvalgt.
6. Valg af to suppleanter. Anne Secher blev genvalgt som 1. suppleant. Sofie Skovly blev genvalgt som
2. suppleant.
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. Den samlede
bestyrelse består herefter af:
Anders Mortensen (formand), på valg 2019.
Nanna Brændgaard (kasserer), på valg 2018.

Henrik Palm Nielsen (medlem), på valg 2019.
Claus Secher (medlem), på valg 2018.
Lone Stausgaard (medlem), på valg 2018.
Anne Secher (suppleant), på valg 2018.
Sofie Skovly (suppleant), på valg 2018.
Bestyrelsen aftaler efterfølgende, hvem der overtager posten som næstformand.
7. Valg af revisor og suppleant . Per Stouby blev genvalgt som revisor. Knud Føhns blev genvalgt som
revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag .
Forslag 1: fremsat af Per Stouby
”Bestyrelsen skal arbejde for at en vizsla kan blive dansk sporchampion, som de fleste øvrige hunde i
gruppe 7:
Dansk sporchampionat – DKSCH
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Bracco Italiano, Braque d´Auvergne, Braque de l´Ariege, Braque du Bourbonnais, Braque francais, type
Gascogne, Braque francais, type Pyrénées, Braque Saint-Germain, Epagneul bleu de Picardie, Epagneul de
Pont-Audemer, Epagneul francais, Epagneul Picard, Griffon korthals, Perdigueiro Portugues, Perdigueiro de
Burgos, Pudelpointer, Slovakisk ruhår, Spinone, Tjekkisk ruhåret hønsehund
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1. præmie på 1000 meter
40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller
på fuldbrugsprøve. Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark. Hunden skal endvidere have
opnået 1. præmie eller Very Good på FCI anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.”
Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen vil rette henvendelse til DKK for at få det effektueret.
Forslag 2: Fremsat af Per Stouby
”Bestyrelsen skal orientere om eller fremlægge en plan for, hvad jagtbrugshundeprøverne skal anvendes til:
- hvad er de foreløbige erfaringer?
- fortsætter samarbejdet mellem klubberne?
- skal der indtjenes flere erfaringer, før man går videre?
- kan points på danske prøver f.eks. medføre avlsgodkendelse i Tyskland eller andre lande, hvor disse
prøver anvendes?

- hvad forestiller bestyrelsen sig, at minimumspoints skal være for avlsgodkendelse?”
Nanna Brændgaard orienterede om, at man har et godt erfaringsgrundlag, og at en selvstændig
dommeruddannelse indenfor jagtbrugshunde prøverne er i gang.
Samarbejdet mellem klubberne fortsætter, men økonomien er nu så god, at jagtbrugshunde klubben hviler
i sig selv.
Man overvejer at sidestille bestået AT (efterårsprøven) med en præmiering på markprøve, således at
hunden kan stille i brugsklasse på udstilling og vil være avlsberettiget. Bestået AT kan være medvirkende til
certifikat på udstilling. (På linje med hvad der nu gælder for Kleiner Münsterlænder, Tysk langhår og
Weimaraner).
Det er uvist, om opnåede points på danske prøver kan medføre avlsgodkendelse i udlandet.
Bestyrelsen mener, at en bestået prøve, uanset points, giver avlsgodkendelse.
Bestyrelsen vil lave en mere nøjagtig beskrivelse af, hvad prøverne anvendes til – og orientere herom på
næste generalforsamling.
Hjalmer Nielsen foreslog, at jagtbrugshundeprøverne bliver annonceret mere tydeligt i bl.a. ”Jagthunden”.
9. Eventuelt.
Europa Cup:
Danmark er vært for Europa Cup, som afholdes d.22.9 til 24.9 på Næstved egnen. Udgangspunktet bliver
Rønnebæksholm. Der afholdes Field Trial d.22.9 og 24.9, samt Derby, vandapportering og udstilling (hvor
det blot skal konstateres, om hunden ligner en vizsla) d.23.9. Vi regner med, at 36 hunde kan deltage i Field
trial og 24 i Derby. De grundlæggende forberedelser er på plads/sat i værk. Invitationen er snart klar og skal
bringes på face book siden European Cup Magyar Vizsla 2017 og sendes ud til bestyrelserne i de respektive
lande. Dommere er skaffet. Per Stouby, som fra starten har været prøveleder, har i en periode været
belastet af andre opgaver, men træder igen ind som tovholder.
Ved sidste års EC i Italien var det uheldigt, at den italienske holdkaptajn samtidig var dommer. Det danske
hold skal vælge en uafhængig holdkaptajn.
Michael Pallesen efterlyste regler for derbyet – specielt hundens alder. Det vil blive undersøgt.
Jubilæum – familiedag:
DVK´s 35 års jubilæum fejres med familiedag d.12.8 til 13.8 på Port Artur på Fyn. Man mødes d.12.8 kl.10 til
brunch. Aftensmad bestilles udefra. Der er gode muligheder for overnatning. Nanna Brændgaard, Henrik
Palm, Helle Svalø og Anders Mortensen er arrangører, - men vil meget gerne have forslag fra alle til
aktiviteter på dagen. Følgende muligheder blev drøftet: Pølseapportering, apportering af ukogte æg.
Apportering af vildt og dummies. Slæb, schweiss spor. Natursti ved naturvejleder. ”Hemmelig gæst”.
Vizsla Nyt/Jagthunden:

Randi har modtaget meget få indlæg til bladene. Vizsla Nyt er derfor udkommet med dalende hyppighed.
Man kunne derfor overveje at lade Vizsla Nyt ophøre og i stedet for bringe mere i Jagthunden, samt
anvende hjemmesiden, face book og evt. nyhedsbreve. Det ville også spare udgifter til stigende porto. Det
skal dog være en generalforsamlings beslutning, og kan evt. stilles som forslag til næste generalforsamling.
Pokaler:
Ingen har bestået VSA i 2016.
Pøtyi pokalen tildeltes Quistorf Kinga (Sally) og Thommas Matthisen.
Marja pokalen tildeltes Michens Kenzo og Per Stouby. Pokalen var blevet trykket og lidt deform. Per fik
godkendelse til at få den genoprettet.
Generalforsamlingen blev afsluttet.
Referent Anne Secher

