Referat fra 5-klub mødet torsdag d. 18. oktober 2018, kl.18.00
Sønder Bygade 9, Grejs, 7100 Vejle

1.

Til stede og godkendelse af referat fra 6. september 2018.
Gitte Becher fra LK, Anders Mortensen fra DVK, Kim Sørensen far GDH, Kent Lange fra GDH, Bjarne
Nürnberg fra DWK og afbud fra KJS. Referat fra 6. sep. 2018 godkendt.

2.

Aktuelt om FJD
Ingen aktuelle nyheder. Nyt af navn til FJD er: Stående Jagthunde i Danmark (SJD).

3.

Evaluering af GDH/5-klubprøven og godkendelse af regnskab
Regnskab udsendt og overskud 900 kr. fra prøven udbetalt til klubberne. Der var 24 hunde på prøven, hvor
de ene hold havde masser af fugle og det andet tilstrækkeligt med fugle. En rigtig god prøve, tak til
prøveleder Kim Sørensen. Der blev uddelt 6 præmier i alt.

4.

Evaluering af efterårsvinderprøven 2018, og godkendelse af regnskab
Regnskabet udleveret med et underskud på 100 kr., regnskabet godkendt. Underskuddet fordeles ligeligt
blandt de fire klubber, som sørger for at udbetale beløbet til prøvelederen. Stor tak til Holger Petersen,
som igen i år var prøveleder for en flot vinderprøve. Det gav 5 vinder placeringer.

5.

Uldum udstillingen 2. feb. 2019
Hvem skal være udstillingsleder. Der er endnu ikke kommet nogle forslag. Vi fortsætter mødet til vi har
en udstillingsleder, da det er sidste frist.
Dommere
Den ”afgående” udstillingsleder Janni Nielsen og Louise Thestrup Pedersen laver i fællesskab, en drejebog
for udstillingen og overdrager denne til den nye Udstillingsleder for 2019: Lisbeth Ahm Hansen,
Møllevangen 125, 8450 Hammel, Tlf. 60677776.

Janni Nielsen opretter udstillingen på DKK hundeweb og sørger for godkendelse hos DKK. Janni har bestil
hallen og Lisbeth sørger for at kontakte hallen med de praktiske ting omkring: Mad til dommer og hjælper,
adgang til trådløs internet, samt bestille præmiebånd m.m.
Langhårs klubben sørger for tæpperne bliver hentet og afleveret i hallen, samt leveret tilbage i depot. Hver
klub stiller med mindst en mand/kvinde til opstilling og nedtagning af ringe, samt andre praktiske opgaver
på dagen.
Dommer: Kim Sørensen bestiller dommer til GDH og DWK: Marie Petersen (Husk besked til Janni Nielsen).
Dommer: Anders Mortensen bestiller dommer til DVK, LK og JHS: Erling Kjær Pedersen (Husk besked til
Janni Nielsen).
Ring sekretær: Bjarne Nürnberg finder to og inviterer dem. Bjarne har fundet en ringsekretær Lise
Bundgaard, Lindved tlf. 22 33 80 70 mail: liseb@tuknet.dk og efter jeg har talt med Janni finder hun den
anden, som hun vist havde booket på sidste udstilling i 2018.
Annonce til Jagthunden og klubbernes hjemmeside: Sidste frist 1. nov. Hans Petter Lauridsen
Carsten Lundhøj holder åbningstalen.
Hver Klub søger selv for præmieglas og pokaler er fremme på dagen.
Kæmpe stor tak til Janni Nielsen, for den store indsats du har gjort som udstillingsleder.
Da der er opstået en misforståelser omkring Jannis udmelding, omkring barsel til udstillingen i 2019. Jeg
talt med Janni i dag d. 25. okt. 2018. Janni holder en barsels-pause som udstillingsleder i 2019, men vil
gerne påtage sig opgaven igen i 2020. Janni og Louise laver en drejebog som aftale og Janni hjælper gerne
Lisbeth med spørgsmål omkring udstillingen, men kan ikke påtage sig opgaver i januar 2019, da hun skal
føde midt januar.

6.

Jægerspris udstillingen 3. feb. 2019
Dommer
Udstillingsleder: Ida Thyssen opretter udstillingen på DKK hundeweb og sørger for godkendelse hos DKK.
Ida Thyssen bestiller dommer: Knud V. Jensen ???? og en ringsekretær.
Ida Thyssen bestiller hallen og sørger for hjælpere fra klubberne på dagen.
Annonce til Jagthunden og klubbernes hjemmeside: Sidste frist 1. nov. Casper Raahede
Hver Klub søger selv for præmieglas og pokaler er fremme på dagen.

7.

Er forårsvinderprøven søndag d. 7. april 2019.
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Prøveleder: Carsten Lawaetz. Han finder terræn til to hold, omkring Herning, et mødested og inviterer
dommer og terrænleder. (Forslag til domme: Kristen Kjeldsen, Kim Krogh Nielsen, Gorm Henriksen eller
Uffe Jacobsen)
Hans Petter Lauridsen laver annonce til Jagthunden og klubbernes hjemmeside senest d. 1. jan. 2019.

8.

Schweissprøver 2019 (steder og Dommere)
Vi mangler en prøveleder på Sjælland. Hav nogle forslag med.
Sjælland: Anders Mortensen kontakter Per Stouby om muligheden for en prøve omkring Holbæk.
Jylland: Kent Lange kontakter Just Mikkelsen om han vil arranger en prøve i Sønderjylland, med ham som
Prøveleder, som han plejer.
Kent Lange laver en fælles annonce til Jagthunden og klubbernes hjemmesider.

9.

Apporteringsprøver 2019 (steder og dommere)
Kent Lange kontakter Jørgen Gerstrøm om han vil arrangere en prøve i det midtjyske, med ham som
prøveleder.
Anders Mortensen finder terræn på Sjælland og en prøveleder.
Anders Mortensen laver en fælles annonce til Jagthunden og til klubbernes hjemmeside.

10.

Eventuelt.
Vi skal have strammet op om overholdelse af de tidsfrister vi har fastsat på de enkelte møder og hver af os
skal opprioriterer deltagelse i vores møder, herunder få noteret hvilke datoer vi har aftalt så det ikke
kommer som en overraskelse når dagsordenen kommer.

11.

Næste møde
Dato
Hvem indkalder
Torsdag d. 2. maj 2019, Sønder Bygade 9, Grejs, 7100 Vejle. Kim Sørensen bestiller lokaler og kontakter
udlejer for at få låst op.
Casper Raahede indkalder til næste møde med en dagsorden.

Referent: Bjarne Nürnberg
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