







Referat til 5-klub møde d. 17. august 2017 , kl.18.00

Sønder Bygade 9 Grejs
7100 Vejle

1. Til stede og godkendelse af referat fra 4. maj 2017
Kenth Lange, Casper Raahede, Hans Petter Lauridsen, Anders B. Mortensen, Afbud KJS
Referat fra sidste gang blev godkendt
2. Valg af referent
Casper Raahede
3. Aktuelt om FJD
Emnet blev drøftet, og Anders og Casper deltog på sidste FJD møde. Den nye struktur, som er foreslået og under
udarbejdelse blev diskuteret. Alle var positive overfor det fortsatte arbejde med at DJU ikke er med i den
fremtidige struktur. Det næste FJD møde er den 8 november.
4. Evaluering af  FJD udstillingen , Vissenbjerg
Kent gav lidt kritik af BIS, hvor alle var enige om spørgsmålet,  hvad er formålet? Kan vi bruge det til noget?
5. Evaluering af apporteringsprøven Midtjylland , og godkendelse af regnskab .
Ikke specielt stor tilslutning. 6 tilmeldte, men kun 5 mødte op. Regnskabet blev gennemgået, og prøven gik i rent
nul mht. udgifter og indtægter. Regnskabet blev godkendt.
Vi henstiller til at andre 5-klubber ikke afholder prøver/aktivitet på denne dag, sådan at vi får øget tilslutning til
prøverne.
6. Evaluering af apporteringsprøven Sjælland , og godkendelse af regnskab , hvis et sådan er fremkommet .
En rigtig fin da med 12 hunde, og solskin. 9 ud af de 12 bestod. Regnskabet blev godkendt, og der var balance i
regnskabet. Der var 10 hunde fra 5-klub.
7. Evaluering af  schweissprøven Sønderjylland Pamhule og godkendelse af regnskab .
Prøven var godt booket med både 1000 meter spor og nedefter. Regnskabet blev godkendt, og prøven gav et
stort overskud på 4500 kr.
8. Evaluering af schweissprøven Sjælland og godkendelse af regnskab .
Der var tilmeldt 9 hunde, hvor 2 spor var overnatningsspor på 400 meter. Alle hunde var fra 5-klub.
Der er blevet fremsendt et endeligt revideret regnskab, som blev godkendt. Prøven gav små 400 kr. i overskud.
9. Godkendelse af regnskab fra Forårsvinderprøven , hvis det er fremkommet .

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Det skal efterfølgende tilsendes til repræsentanterne i 5-klub.
10. Markprøven 10. september 2017,  afholdes af GDH i 5-klub regi .
Prøven skulle være afholdt, som en GDH prøve, men FJD har besluttet, at den skulle afholdes som en 5-klub
prøve, hvor alle kontinentale kan deltage.
11. Efterårsvinderprøven 2017 , er alt på plads .
Afholdes på Samsø, og alt er på plads. Dommer er Erling Pedersen, og Knud Føns er blevet spurgt, men har takket
nej. Holger Petersen står for prøven.
12. Jægersprisudstillingen 2018
Lokaler er booket.  4 februar i Jægerspris
Dommere, Forskellige forslag til dommere blev diskuteret:
Kresten og Birte Scheel blev foreslået til at dømme på Jægerspris, og kan dømme alle i grp. 7
Kresten sættes på til at dømme GDH og DWK
Birthe dømmer Vizsla og LH, KJS
Reservedommere, Gunnar Nymann og Svend Løvenkjær
Udstillingslederen kontakter dem.
13. Uldumudstillingen 2018
Afholdes den 3 februar i Uldum
Dommere til Uldum: Conni Jakobsen dømmer GDH og DWK
Gunnar Jensen dømmer Vizsla og LH
Reservedommer: Jens Martin Hansen og Erling Kjær som 2. reserve.
Tæpper som opbevares af Hjalmar, hentes af DWK
Hentning af tæpper de efterfølgende år.
2019: LH
2020: Vizsla
2021: GDH
2022: DWK
xxxx osv…...
14. Forårsvinderprøven 2018
Carsten Lavetz bliver spurgt af Hans Petter om han vil være prøveleder.
Hans Petter melder tilbage ASAP
Terræn
Dommere: Foreslået er Bjarne Nyrnberg, og kontaktes af Casper. Knud Føhns kontaktes ligeledes af Anders.
Dato blev undersøgt, 3 -4 weekend i marts adspørges ved prøveleder. Dette gør Hans Petter.
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15. Gennemgang af det foreslåede årshjul.
Det samlede årshjul blev gennemgået, og der blev sat datoer og ansvarlige på. Det endelige årshjul fremsendes
af Hans Petter
Schweissprøven i pamhule bliver den sidste lørdag i april, altså lørdag den 28 april.
16. KJS`s deltagelse i 5 klub møder og bidrag til dækning af lokaleleje.
Eftersom at KJS er medlem af 5-klub, var repræsentanterne enige om at de skal betale deres del af lokaleleje.
Der er kommet en ny repræsentant fra KJS, og vi afventer yderligere beslutning til næste møde, hvor den nye
repræsentant fra KJS deltager.
17. Troels Djælund fra GDH har tilbudt at formidle et kursus for stifindere. Har det nogen interesse?
Der er opbakning til at vi arbejder videre med at udforme et stifinderkursus i 5-klub regi for interesserede. Kenth
kontakter Troels Djælund for nærmere.
18. Samme Troels Djælund har tilbudt at hjælpe ved schweissprøven Sjælland.
Ida kontaktes af Hans Petter for at høre om det har interesse.
19. Tilrettelse af kontaktoplysningerne.
Casper får fat i dokumentet mht. kontaktoplysninger. Dette ligger ved Morten fra DWK. Med henblik på at få det
opdateret for DWK og KJS
For KJS
Anette Bak Frederiksen
Bredeløkkevej 15
Store Heddinge
4660
Telefon: 40432369
mail: abf@barbet.dk
20. Eventuelt
Hans Petter stiller spørgsmålet om prøveledere skal have kørepenge fremadrettet?
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Vi har drøftet at vi fremadrettet skal have brogodtgørelse og færge godtgørelse, men ikke kørselspenge.
21. Næste møde er den 16 november. Kenth indkalder.
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