Referat DBK bestyrelsesmøde 2012.11.16.
Tilstede: Søren Stenhøj Jørgensen ssj, Torben Andreasen ta, Poul Vestervang pv, Anni Hansen ah, Peer
Bæch-Laursen pbl.
1. Godkendelse og underskrift af forrige mødes referat.
a. Referat af mødet d. 20120610 blev godkendt uden kommentarer
2. Opsamling fra sidste møde.
a. FJD. Ssj orienterede om mødet d. 20121114
i. Den engelskes gruppes møde; forløb stille og roligt, uden nogen
uoverensstemmelser. SSJ havde henstillet til, at forslag vedrørende DM og
specialklubbernes vinderklasser skal i høring.
ii. Fælles mødes; Anton Dahl nævnte her at den øvrige engelske gruppe havde mistet
tilliden til DBK’s formand Søren Stenhøj Jørgensen, bl.a. på baggrund af den måde
ssj havde ageret på i forhold til valget til DKK’s bestyrelse.
Ssj forklarede sammenhængende og grunden til at han havde ageret som han
havde. Derefter tilkende gav forsamlingen at tingene ikke var gået efter bogen,
heller ikke i forhold til Erik Petersens kandidatur.
iii. I forhold til mistillidsvotummet; blev det beslutte at ta skulle kontakte Anton Dahl
for at få klarhed over bevæggrundene:
1. Såfremt mistillidsvotummet fastholdes skal dette skriftligt fremsendes til
DBK’s bestyrelse.
2. Hvem fremsætter mistillidsvotummet, med underskrivere
3. Motiveringen
iv. I forhold til det fremtidige samarbejde i FJD vil DBK’s bestyrelse arbejde for :
1. At der fremover afholdes mindst 4 årlige møder, hvoraf mindst 2 skal være
fællesmøder.
2. At vedtægter og formalia skal overholdes især i forhold dagsorden og
hvilke emner der diskuteres på møderne.
3. At der udarbejdes faste punkter dagsordenerne, derved sikres det at der
bliver taget beslutninger om kommende aktiviteter/arrangementer i
henhold til vedtægter og formalia
4. At samarbejdet fremmes blandt alle klubber i FJD.
b. DJU. Pv; gav en kort orientering. Forud for mødet var der fremsendt referat af afholdt DJUmøde til bestyrelsen.
c. Markedsførings seminar i Ejby. Ta; gav en kort orientering
i. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe/udvalg, Flemming Østergård er udpeget som
tovholder. Interesserede melder ind til FØ, udvalget udpeges i fællesskab. Ta vil
gerne sidde i udvalget (OK fra DBK’s bestyrelse)
d. Fælles markedsførings udvalg. Pbl; gav en kort orientering
i. På sidste møde d. 20121003 blev det besluttet at der ved fremtidige aktiviteter
skulle fokuseres på at vise den engelske hund frem i sit rette element.

ii. At deltagelse på messer og skue kun skulle prioriteres hvis vi kunne komme med på
frihjul.
iii. At der igen skulle holdes Nytårskur, for at skaffe likvider til det fremad rettede
arbejde. Erik Petersen skulle igen være Tovholder. Program til nytårs kuren blev
fremsendt til alle formænd d. 20111109.
iv. Peer udtræder af udvalget efter DBK’s generalforsamling i 2013. I første omgang
påhviler det pbl at finde sin afløser.
e. Jubilæum – status opdatering. Ssj; gav en fyldestgørende orientering om arbejdet, ssj
udarbejder drejebog, som med mellemrum offentliggøres på hjemme siden.
3. Verserende sager.
a. Indberetning af hundefører (hovedprøve) Opdatering
i. Sagen er afsluttet hverken DJU eller DKK mente at sagen hørte under FMR, men var
enige i det stigende problem med de sociale medier. Ssj kontakter og orienterer
den pågældende hundefører..
b. Er der afholdt kompensations frokost, betaling terræn.
i. Der er afholdt møde, flere i bestyrelsen har efterfølgende haft kontakt med de
pågældende terrængivere, der er ingen hard feelings og DBK er stadig velkomne.
c. DBK politik betaling for terrænbetaling fremadrettet.
i. Hvis alle bare holder sig til de udstukne retningslinjer fra DJU/FJD ville der ikke
være nogen problemer.
d. Ny henvendelse fra medlem om Hubertus-prøver.
i. Både Ssj og Pv har haft kontakt til medlemmet og fortalt ham de rette
sammenhænge, Medlemmet har stillet sig tilfreds med dette.
4. Fremtidig organisering af bestyrelsesarbejde. Ansætte sekretær?
a. Punktet/punkternet udskydes til næste møde.
i. Bedre og hurtigere hjemmeside opdatering.
ii. arrangement styring – rettidighed!
iii. Dommere
1. Hidtil har sekretæren inviteret dommere til hovedprøven, ved øvrige
prøver påhviler det prøvelederen.
2. SJJ invitere de øvrige formænd til at dømme ved jubilæet
iv. Invitationer
v. Øvrige opdateringer
vi. Breton forum – skal vi ændre lidt på politikken?
vii. Nye medlemmer på nettet!
5. Projekt fremtidig avls retnings linje – Skal vi lave et oplæg til generalforsamlingen.
a. Vi kan holde vinter avls møde i TA’s firma.
i. SSJ og TA har bolden mødet skal afholdes inden udgangen af januar 2013.
6. Ny Jagthunde mand i DKK’s bestyrelse, Finn Møller Jørgensen udtræder efter eget ønske.

a. Der skal 2 nye medlemmer ind i DKKs bestyrelse der er kun opstillet 2 kandidater; Erik
Petersen og ????. Da der kun er opstillet disse 2 indtræder de automatisk i bestyrelsen.
7. Ny bestyrelses kandidat, Peer har luftet at han nu har udstået sin tjeneste.
a. Der blev drøftet forskellige kandidater disse blev prioriteret, ssj kontakter dem i prioriteret
rækkefølge:
8. Ansvar og kompetencer i regionerne generelt, og præcisering heraf.
a. Henvendelse fra Frede Nielsen.
i. Frede Nielsen er DBKs repræsentant og ansvarlig for den fynske apporterings
prøve.
9.

Politik om udpegning af dommere.
a. Markprøve, hvem udpeger og følger op?
i. Se 4.a.iii.1
b. Udstilling, Henvendelse fra T. Klit om brug af ”universel” dommer .
i. PVN er ikke enig i at der skal være flere DBK-dommere
ii. Vi afventer og ser hvordan Winnie kommer fra start.
iii. Ah savnede klarhed over hvor ofte en dommer må dømme samme race.

10. Er DBK godt nok repræsenteret i den engelske lejr? det er ærgerligt, at der slet ikke er Bretons med
i de sidste par jagtblads artikler om hønsejagt og engelske hunde!
a. Ja det er ærgerligt, men om det skyldes tilfældighed eller beviste handlinger. Ved vi
naturligvis ikke
b. PVNs nye verdensmesterskab retter måske op på det.
c. Vores kommende Jubilæum skulle også gerne have meget omtale
11. Eventuelt.
a. Er Royal Canin stadig fodersponsor. Ta tager kontakt igen
i. Det skal afklares i 2012 hvis vi skal nå at have en ny på banen til Jubilæet.

