Referat til 5-klub møde torsdag d. 4. maj 2017 kl. 18.00
Sønder Bygade 9, Grejs, 7100 Vejle
1. Til stede og godkendelse af referat fra 17. november 2016


Anders Mortensen, Kent Lange, Hans Peter Lauridsen, Morten Hougaard afbud: Tina Andersen

2. Samarbejdet i 5-klub


Der har været evalueret på samarbejdet klubberne i mellem. De klubber der har noget at byde ind
med bidrager – men der er forskel på hvilke aktiviteter som de enkelte klubber kan bidrage med.
Der er ikke nogen der har indsigelser på samarbejdet.

3. Aktuelt om FJD


Emnet blev drøftet.

4. Evaluering af 5-klub forårsvinderprøve 2017


Der deltog hunde fra alle klubber – og prøven var en god dag. Der var 4 placeringer på dagen.

5. Evaluering af jægerprisudstillingen


Udstillingen blev afviklet, der var 29 deltagende hunde.

6. Regnskab Jægersprisudstillingen


Regnskabet er sendt til kasserne og rundt sendes så alle har den til godkendelse. Regnskabet
godkendes. Overskuddet er overført til klubberne.

7. Evaluering af Uldumudstillingen


Der var ikke så mange hunde i år som sidste åringer. 39 hunde deltog. Udstillingen forløb
planmæssigt.

8. Regnskab Uldum udstillingen


Regnskabet er rundt sendt på mail – og er godkendt pengene er overført.

9. Er det et problem at begge udstillinger er samme dato.


Der har været et par udfordringer – men det opfordres til at forsøge at det ikke er samme
weekend men det skulle i år passe med at hallen var ledig. Hallerne er bookede til næste år.

10. Apporteringsprøver 2017


Hvis prøven i Midtjylland aflyses pga. for få deltagende, så vil prøvelederen ikke arrangere en til
næste år. Det appelleres til at støtte op omkring prøverne.



Prøven på Sjælland er på plads.

11. Schweissprøver 2017.


Prøven Sjælland er afholdt og der var 9 deltagende – Regnskabet er godkendt og beløbet
overføres.

12. Efterårsvinderprøve 2017 er alt på plads.
 Prøven er på plads, men det er uheldigt at Vizslas european cup ligger samme dag. Det har været
diskuteret og beklaget at der er sammenfald.
13. Fremlæggelse af den opdaterede historik.


Den er up to date

14. Fremlæggelse af de tilrettede diplomer.


Carsten Lundhøj – bliver kontaktet for at få et udkast/oplæg af HPL.

15. Eventuelt


Sikre at 5-klub aktiviteterne kommer på hjemmesiden



Orientering fra Vizsla om deres europacup 2017



Er der brug for hjælp til schweissprøven på Sjælland.
o Der er en person som har henvendt sig. – Han sendes til Ida for at hjælpe 



Der er udarbejdet et årshjul som evalueres på næste møde

15. Næste møde, herunder hvem udsender dagsorden


Kent Lange udsender og mødet er torsdag d. 17/8

Overenskomsten er tiltrådt 1994

Side 2 af 4

Seneste revision november 2014

