Referat af DBK’s bestyrelsesmøde d. 2.okt.2011
Tilstede: Søren Stenhøj Jørgensen (ssj), Torben Andreasen (ta), Poul Vestervang (pv), Allan Folmer Hansen(afh), Peer
Bæch-Laursen(pbl)
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Kort orientering, fra DKK-formands møde:
DKK har vendt på en tallerken, stort set alle af de restriktioner som Dkk har udstukket og ophøjet til
regler, trækkes tilbage. Dette bliver formentlig tiltrådt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i
januar 2012.
Vi skal huske at opfordre alle vore medlemmer af DDK til at møde op ved DKK’smedlems
møderne(og stille så mange spørgsmål så mulig, så penge opdrætterne ikke tager hele fokussen)
Ålborg 18.10
Fredericia 25.10
Solrødstrand 01.11
Samarbejde med de andre Engelske klubber
Stemningen mellem de engelske deltagere på Dkk´s formandsmøde var Ok, så bestyrelsen
forventer, at samarbejdet igen normaliseres. Bestyrelsen er fortsat enig i at formalia skal overholdes
TA foreslog at forretningsordenen i Dansk Jagthunde Udvalg bliver synliggjort i Jagthunden, både for
at præciserer regelsættet, men også at medlemmer og især bestyrelsesmedlemmer, kan
gennemskue sporten og sammenhængen i den samlede organisation/overbygning.
Bestyrelsesarbejdet – forventninger til samarbejdet, uddelegering og rollefordeling
Punktet blev stort set ikke debatteret
Åbne poster: Materielforvalter, Kasserer.
Merete Olsen (miro) blev foreslået som ny materielforvalter
Marianne Poulsen vil stoppe som kasserer. Marianne (pv’s) har lovet at bistå kassereren og styre
hende igennem bogholderiets besværligheder. (så må vi jo se om Marianne ikke synes at det er så
spændende at hun tager handsken på).
Evalueringen af årets prøver
Hovedprøven 2011 alt ok
Efterårsvinder godt arrangement gode terræner, godt med fugle, det var meget forskelligt fra hold til
hold, hvordan vores Bretons kunne behandle fuglene, et hold havde ingen hunde med over middag.
Det kan man have mange teorier om, som ikke behøver en yderlig forklaring.
Vi i DBK skal have fokus på at afvikle vores prøver, så fuglebestanden er så tæt på det naturlige
som muligt og at retningslinjerne for udsætning overholdes.
Kommende prøver – Hubertus og C-prøven, herunder etablering af udligningsordning
Hubertus; mange af de kvalificerede har i år valgt at takke nej, det er naturligvis meget uheldigt og
grunden her til bør findes.
Vi konkluderer at grunden hertil ligger i at der efterhånden er mange arrangementer der ligger på
hverdage som eventuelt prioriteres højere, samt der nok er ved at være travlhed i mange
virksomheder, det falder naturligvis tilbage på vores medlemmers mulighed for at tage fri på
hverdage. Ssj vil forsøge nogle forskellige tiltag for at minimerer et eventuelt tab. (måske samme
model som ved C-prøven)
C-Prøven; desværre lykkedes det ikke med de terræner som var stillet i udsigt. Der er gode
kontakter ude, så mon ikke det lykkedes.
Nyhedsbrev – ny database
For at tilgodese alle er det nødvendigt med en ny database for at håndtere nyhedsbrevene, det
betyder en investering på Kr. 800,- (investeringen blev godkendt)

Alle der ønsker at modtage nyhedsbrevet fra den ny database skal tilmelde sig med
medlemsnummer.
7. Hovedprøven 2012
Prøven er i gode hænder med Flemming Sørensen, Jens Stenhøj og Gert tovholdere
Dommeremner blev drøftet pbl kontakter disse i neden nævnte rækkefølge og inviterer i forhold til
tilsagn.
8. Planlægning af møde i november, medlemsmøde m.m
Planlægningen udskydes til efter DKK’s repræsentantskabsmøde (januar)
9. Mentaltest og andre emner
Ej drøftet
10. Eventuelt
Sponsor aftalen med RC blev drøftet. TA tager kontakt til Scotsport(RC), for en drøftelse af
eventuelle hængepartier.

