Referat fra 5-klub mødet torsdag d. 17. november 2016, kl.18.00
Sønder Bygade 9, Grejs, 7100 Vejle
1.

Til stede og godkendelse af referat fra 18. august 2016
Deltagere: Anders B. Mortensen DVK, Kenth Lange GDH, Hans Petter Lauridsen (LH)
Morten Hougaard DWK. Referatet er godkendt.

2.

Aktuelt om FJD
Der blev diskuteret og evalueret.

3.

Gennemgang og godkendelse af Uldumregnskabet 2016 (er der afregnet med klubberne? )
Der følges op både fra klubber og fra DWK, om pengene er overført. Til næste år skal, skal der udleveres
kontakt informationer med kontonummer.

4.

Evaluering af efterårsvinderprøven 2016 og godkendelse af regnskab
Regnskabet er udsendt til kassererne i klubben, og rundsendes til alle, efter dette møde – regnskabet
godkendes på baggrund af papir fremvist på dagen. Selve prøven blev evalueret på og diskuteret.

Skal prøven ligge på Samsø til næste år skal den gerne ligge d. 23. september pga. afgrøderne. – dette
kulminerer med DVK der afholder, Vizla Europa Cup.
Det aftales at 5Klub vinderklassen skal afholdes d. 30 september – HPL, informerer prøveleder Holger
5.

Er Uldumudstillingen 2017 på plads
Udstillingen er på plads – Dommerne er Jessie Borregaard Madsen & Annette Bystrup.

Der skal findes en deltager fra alle klubber til at hjælpe både før og efter udstillingen. Dette skal
kommunikeres ud til Janni Nielsen senest i uge 48.
Der indskærpes at der er hurtigere respons efter udstillingerne så regnskabet og opfølgning på selve
udstillingen kan ske rettidigt.

Tæpperne skal frem og tilbage fra Udstillingen fra Hjalmer – GDH står for det. (Det evalueres og snakkes
med Jannie om indkøb af nye?)
6.

Er Jægersprisudstillingen 2017 på plads
Udstillingen er på plads, og Ida Thygesen er udstillingsleder, Dommer er Gitte Finnich Pedersen

7.

Er forårsvinderprøven 2017 på plads.
Carsten Lawaetz er prøveleder og afholder 1. april 2017 omkring Herning, Carsten Lundhøj er dommer.
Der evalueres på at snakke med Knuds Føns om at være dommer til hold 2. HPL, snakker med Knud

8.

Schweissprøver 2017 (steder og Dommere)
6. maj 2017 afholdes der Pamhule prøve, Just Mikkelsen er prøveleder, Dommer er på plads.
Der meldes tilbage fra alle klubber om der er nogen der har mulighed for at finde nogle prøveleder på
Sjælland.

9.

Apporteringsprøver 2017 (steder og dommere)
Der er mulighed for at afholde i Midtjylland – Jørgen Gerstrøm – vil gerne være prøveleder.
På Sjælland afholdes der en ved Næstved prøveleder er Anders Mortensen. Dommer er Anne og Claus
Secher.

10.

Fremlæggelse af den tilrettede historik (Carsten Lundhøj)
Der er ikke modtaget noget endnu, HPL, undersøger.

11.

Fremlæggelse af de tilrettede diplomer. (Carsten Lundhøj)
Der er ikke modtaget noget endnu, HPL, undersøger.

12.

Kontaktliste opdateres (KJS)
Der rundt sendes til alle for også at få opdateret konto nummerer som bliver sendt rundt til alle
prøveledere.

13.

Eventuelt
Der blev diskuteret og snakket om flere ting, b.la. snakket om at få referat og regnskabet retur senest 14
dage efter prøve og møde så de er frisk i erindring.

14.

Næste møde
Dato

Mødet i maj 2017 ligger ugen inden FJD mødet, mødet afholdes i Vejle kl.
18:00, Kenth rundsender nærmere dato.

Hvem indkalder

Kenth Lange

