DVK bestyrelsesmøde fredag d.27.oktober 2017 hos Claus og Anne.

Deltagere: Anders Mortensen, Nanna Brændgaard, Henrik Palm Nielsen, Claus Secher, Sofie Skovly, Anne
Secher. Afbud fra Lone Stausgaard.

1.Fastlæggelse af endelig dagsorden: Punkt 3,5 blev tilføjet – forløb af jubilæums weekend. Punkt 14 blev
tilføjet – Evt. Orientering om Fjd, DJ, 5-klub samarbejde.

2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d.14.juli 2017 er godkendt. Opfølgning på de opgaver som blev
aftalt:
Jagtbrugshunde testen AT (efterårsprøven) skal gælde på lige fod med en præmiering på markprøve for at
få certifikat i brugsklasse på udstilling og opnå championat. Nanna kontakter DKK for at få det registreret
for vizslaen.

3. Bestyrelsens konstituering: Lone Stausgaard har fra nu af ønsket at være suppleant i stedet for alm.
medlem af bestyrelsen. Anne Secher indtræder herefter som alm. medlem.
Der kan komme behov for ekstra suppleanter. Sofie Skovly har kontaktet Sandra Staalberg og Tina Schultze,
som begge har accepteret at stille som suppleant, hvis det bliver aktuelt.
Nanna Brændgaard er administrator for DVK´s facebook gruppe. Andre medlemmer kan lave opslag på
facebook gruppen. Ved behov kan Nanna kontaktes.

3,5. Forløb af jubilæums weekend.
Det havde været ønskeligt med flere deltagere. Det var positivt at se en del ”nye” ansigter. Det var en fin
weekend med gode aktiviteter. Den planlagte fremstilling af t-shirts med broderet logo blev opgivet, fordi
det blev for dyrt.

4. Forløbet af Europa Cup.
Generelt var det et fint arrangement, som deltagerne syntes at være tilfredse med. Økonomisk blev der et
flot overskud på ca.23.000 kr. På den baggrund var det godt, at det blev besluttet, at drikkevarer var
inkluderet i prisen. Man kunne måske have brugt et lidt større beløb på fest menuen.

5. Planlægning af forårsmarkprøven 2018.
Forårsmarkprøven skal afholdes lørdag d.7.april på Sjælland. Vi regner med, at der vil være 1-2 hold. Claus
og Anne undersøger, hvor der kan skaffes terræner. Sofie skaffer dommer til det ene hold, Claus og Anne til
det andet. Terræner og dommere skal være på plads inden d.1.december 2017.

6. Terræner til fremtidige markprøver.
Vi ønsker fortsat at afholde forårsmarkprøven skiftevis på Sjælland og i Jylland. Anders er blevet kontaktet
af en jæger og hundemand, som tilbyder terræner i det vestlige Sønderjylland. Anders vil afklare, hvad det
vil indebære – også økonomisk.

7. 5-klub apporteringsprøve Næstved – gennemføre/afslutte?
Vi vil prøve at gennemføre apporteringsprøven i Mogenstrup Grusgrav lørdag d.30.juni 2018. Claus og Anne
spørger, om vi må låne grusgraven. Prøven skal annonceres på hjemmesiden, facebook og i Jagthunden.
Desuden vil Sofie lave en reminder til sin vennegruppe på facebook 1-2 uger før udløb af tilmeldingsfrist. Vi
prøver evt. også at annoncere på aktivgruppernes facebook. Sofie, Claus og Anne vil gerne være
prøveledere på dagen. Anders vil hjælpe med oprettelse og tilmeldinger på Hundeweb. Antal dommere
justeres efter antal tilmeldte.

8. Sporchampionat for vizslaer.
Vi vil lægge os op ad de krav, weimaranerne har til sporchampionat: Schweissprøve 1.præmie 400 m 3
timer, 400 m 20 timer, 1000 m 20 timer og 1000 m 40 timer. Resultaterne skal være opnået på prøver i
Danmark. Der er ikke krav til resultater på udstilling. Nanna kontakter DKK for at få det registreret.

9. Gennemgå og opdatere DVK lovene.
Evt. ændringer skal vedtages på General Forsamlingen og varsles forinden. Følgende ændringer overvejes:
Der udgives ikke længere hverken årbog eller flere gange årligt udkommende blad.
Opfordring i december til indbetaling af kontingent skal på hjemmesiden. Desuden vil Nanna opfordre på
DVK facebook og på mail. Sofie vil opfordre på Vizsla Venners facebook.
Referat af bestyrelsesmøderne bringes på hjemmesiden i stedet for i Vizsla Nyt.
Indkaldelse til Generalforsamling bringes på hjemmesiden, mail og facebook - i stedet for som tidligere pr.
brev og i Vizsla Nyt. Desuden i Jagthunden. Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen – og bringes på hjemmesiden senest 2
uger før.
Lovene skal underskrives med aktuelle navne og dato.

10. Rydde op på hjemmesiden.
Vores hjemmeside er ikke optimal sammenlignet med flere andre klubbers. Anders vil spørge Randi, om
hun er interesseret i, at vi får en ny hjemmeside – evt. via DKK.
Nogle punkter kan opdateres – bl.a. kan ”gamle” nyheder slettes. Punktet: ”Links” virker ikke.

11. Årshjul for DVK. Der er ikke behov for dette i år.
12. Visioner for DVK i fremtiden – medlemmers ønsker.
Vi kan oprette en rubrik på hjemmesiden til ”Ris og Ros”.

13. Næste bestyrelsesmøde planlægges til d.16.marts 2018 på Fyn.

14. Evt.
DVK har booket en stand på Odense Jagt & Outdoor messe, som finder sted fredag d.23.marts – søndag
d.25.marts 2018. Når det nærmer sig, aftaler vi, hvem der deltager hvornår.
Orientering om FJD, DJ, 5-klub samarbejde.
Afventer yderligere.

Referent: Anne Secher

