å

Dagsorden til 5-klub mødet torsdag d. 18. december 2017 , kl.18.00
Sønder Bygade 9 , Grejs , 7100 Vejle

1.

Til stede og godkendelse af referat fra 17. august 2017

Casper Raahede , Anders Mortensen, Kenth Lange, Hans Petter Lauridsen, Afbud fra KJS.

Godkendelse af referat = OK.

2.

Aktuelt om FJD

Den nye organisation i FJD blev drøftet, og vi er fortsat positive overfor at der kommer en mere
forsimplet struktur. En struktur hvor specialklubberne får mere indflydelse, og er med i de forskellige
udvalg som skal nedsættes.

3.

Evaluering af GDH/5-klubprøven og godkendelse af regnskab

Prøven i Daugbjerg, forløb tilfredsstillende både med gode kommentarer fra Hans Petter og Kenth
Lange. Hvis den kommer igen er man positive for at deltage igen.
Kenth Lange vil gerne køre den som en GDH prøve, såfremt at den nye struktur ved FJD tillader
dette.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Evaluering af efterårsvinderprøven 2017 , og godkendelse af regnskab

Hans Petter har haft travlt og derfor fik vi regnskabet lidt sent. Regnskabet blev gennemgået og
godkendt. Der har været et underskud på lidt over 1000 kr.
Mange af udgifterne er blevet en smule højere, men prøven gik godt mht. at få hundene for fugl.

HP spurgte om vi skulle holde på Samsø igen, og alle var positive for det.

5.

Er Uldumudstillingen 2018 på plads

Casper Raahede deltager og skal hente tæpper ved Hjalmer fra Viszla klubben .

Dog skal vi til næste år være bedre til at få meldt ud til prøveledere, hvad vi foreslår som dommere og
datoer sted mv. Sådan at prøveledere kan oprettet prøven, og få fat i dommere osv.

Hjælpere fra specialklubberne henvender sig til prøveleder Jannie Nielsen for at melde sin ankomst
asap. HP og CR er med fra hhv. langhaar og DWK

Casper Raahede byder velkommen på udstillingen.

6.

Er Jægerspris udstillingen 2018 på plads

Alt er på plads.

7.

Er forårsvinderprøven 2018 på plads .

Prøven er plads og afholdes 24 marts i Vilbjerg. Prøveleder Carsten Lawetz

Sidste tilmelding er sat til 12 dage før.
Dommere er Bjarne Nürnberg og Knud Føhns

Annoncen til Jagthunden kommer i en lille udgave i december, men indrykkes igen i februar.

8.

Schweissprøver 2018 (Sted og Dommere )

Schweissprøven i Pamhule er på plads v. Just Mikkelsen og afholdes den 28 april.

6 maj afholdes den på Sjælland

9.
Evaluering af Troels Djælund`s tilrettelæggelse af et stifinderkursus og eventuelt afholdelse af
schweissprøve .

Vi bakker op om stifinderkurset og det er et rigtigt positivt intiativ.
Dog har vi aldrig givet lov til at afholde en ekstra 5 klub schweissprøve. jvf. referat fra den 17-8.17.
Der er forslag om at lave en tilsvarende prøve weekeden før, hvilket er at skyde den nuværende prøve
ned ved Ida Thyssen på Sjælland.
Derfor kan vi ikke godkende forslaget om den ekstra schweissprøve.

10.

Apporteringsprøver 2018 ( steder og dommere )

Prøven på sjælland er flyttet til den 30-6 ved Mogenstrup grussgrav. Anne og Claus Seecher som
dommere og afhængigt af deltagerantal bliver en af dem prøveleder.
Sofie Skovlyst har også tilkendegivet at hun gerne vil dømme.

Prøven i Jylland 23 Juni i Tørring.

AM står for annoncen i Jagthunden, og vil prøve at få den indrykket 2 gange.

11.

KJS`s deltagelse i 5-klub møder og bidrag til lokaleleje .

Der var enighed om at de skal bidrage til lokaleleje og hvis de ikke melder fra senest 3 dage før
møderne, skal der også betales for mad.

Der sendes en regning til deres kasserer.

12. Den opdaterede kontaktliste fremlægges .

CR har ikke fået fremskaffet skabelonen fra Morten Hougaard, men der er sendt mail om at den skal
sendes til CR.

CR tilretter asap, når den modtages.

13.

Eventuelt

Efter referatet er sendt ud til gennemlæsning skal det endelige referat sendes efter 14 dage, selvom der
ikke er rettelser.

Vi skal have ændret 5 klub diplomerne således at Dansk Drentsche Patrijshond klubben ikke er på fx.
schweissdiplomerne. Dette står HP for.

14.

Næste møde

Torsdag den 26-4 i Grejs v. Vejle kl 18.00

Kenth Lange indklader.

