Referat 5-klub møde d. 18. august 2016, kl.18.00















Godkendelse af referat fra sidste møde.
 Referatet blev godkendt uden anmærkninger.
Aktuelt om FJD
 Blev blot debatteret
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Uldum
 Regnskabet rundsendes via mail og godkendes inden for 14 dage.
 Der var utilfredshed med mikrofon til speaker, og skal forbedres til næste gang.
Evaluering af FJD udstillingen, Vissenbjerg
 Blev blot debatteret
Evaluering af apporteringsprøverne og godkendelse af regnskab:
 Apporteringsprøven Midtjylland – blev aflyst pga. kun 2 hunde tilmeldt.
 Apporteringsprøven Sjælland – 12 hunde deltog, 3 består – Rengskabet går i 0 kr. og godkendes.
 Det evalueres for at få flere til at deltage på prøverne, og kan kun appellere til at støtte op om 5klub
prøver i klubberne.
Evaluering af schweissprøverne:
 Sønderjylland.
 Regnskabet blev godkendt.
 Evaluering af schweissprøven Sjælland og godkendelse af regnskab.
 Regnskab godkendt.
 Næste år KJS har jubilæum og vil undersøge om de kan arrangere en schweissprøve i
forbindelse med dette.
Markprøven 11.sep 2016
 GDH ville afholde denne i 5Klub, men da datoen faldt sammen med FJD’s periode for markprøver
bestemt af DJU, søgte man om mulighed for at afholde den der i 5klub regi. Fjd spurte DJU, som meldt
tilbage at dette ikke kunne lade sig gøre. Hvorfor at markprøven blev afholdt som en specialklub
prøve.
Efterårsvinderprøven 2016
 Alt er på plads.
5Klub udstillinger 2017:
 Da begge 5klub udstillinger er brokkede hallen og dette kan ikke ændres, bliver det vedtaget at de
afholdes på samme dato – der er alligevel få tallet som deltager i begge udstillingerne.


Jægersprisudstillingen
 Afholdes 4. februar 2017
 Dommer:
 Gitte Finnich Pedersen
 Gunner Nymann(Reserve)



Uldumudstillingen
 Afholdes 4. februar 2017




Weimaraner + Langhår + Visla
Jens Martin Hansen
Annette Bystrup
(Reserve)



Gammel Dansk + KJS
 Jessie Borregaard Madsen
 Gunner Jensen
(Reserve)



Forårsvinderprøven 2017
 Terræn Carsten Lawets spørges
 Dommere: Carsten Lundhøj (Reserve: Knud S. Føns)



Er den underskrevne overenskomst rundsendt.
 Alle har modtaget



Fremlæggelse af den tilrettede historik (Carsten Lundhøj)
 Udsættes til næste møde.



Er Diplomerne rettet til (Carsten Lundhøj)
 Udsættes til næste møde



Eventuelt



Næste møde
 Dato: 17/11 2017 klokken 18:00
 Hvem indkalder Kent Lange

Referent:
Morten Hougaard

