Dansk Breton Klubs ordinære generalforsamling den 28.03.2015
1. Valg af dirigent:

1.1. Poul Valdemar Nielsen blev enstemmigt valgt og kunne starte med at konstatere at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning v/Søren Stenhøj:

2.1. Bestyrelsens beretning v/Søren Stenhøj:
Søren Stenhøj startede generalforsamlingen med at dele bestyrelsens begejstring for
prøveåret 2014, hvor rigtigt mange bretons blev placeret på både forårets og efterårets
mange fælles vinderklasser – med et historisk højt deltagerantal på både
forårsmesterskab og Danmarksmesterskab. Og det gav et utroligt flot udbytte.
Det blev til et forårsmesterskab ved Fønsvigs Da Vinci og Thomas Klit og endelig kronen
på værket – Rita ført af Jan Nielsen og ejet af Thorbjörn Rantanen Lund-Nielsen Danmarksmester 2014.
Ovenstående blev hyldet med at glas champagne til alle deltagerne.
Herefter fremlagde Søren bestyrelsens beretning og kunne her konstatere at for første gang i
mange år er medlemstallet nede under 500 hvilket må skyldes det svagt faldende hvalpetillæg,
som dog er steget siden 2013 men vi bør kunne avle og afsætte flere hvalpe.
Herefter blev sundhed, årets markprøver, apporteringsprøver og udstillinger kort opsummeret
med antal deltagere og vindere. Det kunne konstateres at årets præmieringsprocent er på 28%
hvilket er yderst tilfredsstillende. Dog skal nævnes at: Ritas forrygende år gjorde hende til Dansk
Jagt og- Brugschampion, Aulumboens B-Pepsi v/Jan Nielsen blev både Dansk Brugschampion og
International Brugschampion. Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup, Asta v. Kenneth Schultz og
Fønsvigs Darwin v. Flemming Knudsen blev alle Dansk Jagtchampion. Bestyrelsen skal her ønske
tillykke med de flotte titler.
Bestyrelsen vil i 2015 afholde en workshop sammen med bl.a. avlsrådet, hvor der bl.a. er spot på
avl, avlsdyr og andre relevante forhold.
I 2015 vil bestyrelsen starte arbejdet op med etablering af et netværk af mentorer.
Udtagelsen af hunde til Huberprøven 2014 gav lidt støj på de indre linjer, da enkelte medlemmer
var af den opfattelse, at placeringer på de nye vinderklasser efter DM var kvalificerende til
Hubertus. Et klart flertal i bestyrelsen afviste dette, da disse prøver har været til høring på
klubbens generalforsamlinger i 2012 og 2013 uden at disse prøver blev vægtet af medlemmerne,
men at prøverne blev opfattet som et ekstra tilbud.
Bestyrelsen har evalueret Hubertusprøven og resultatet kan ses i det sidste Nyhedsbrev.
Bestyrelsen ønsker at fastholde én prøve, men har nu ændret reglerne således at alle hunde med
1. præmie på en skydeprøve vægtes højst.

Det politiske verdensbillede
Her fremkom en længere forklaring på hvad der bla. var sket i DKK, FJD og DJU.
Kort kan det her konstateres at Conni Jacobsen blev valgt til DKK’s bestyrelse med et markant
flertal.
Til sidst fremkom formanden med en tak på bestyrelsens vegne til alle dem, som får maskineriet til
at køre. En særlig tak skal selvfølgelig tilgå prøvelederen for årets hovedprøve i 2014 – Claus
Nielsen, der fik god hjælp af Lissi Rasmussen.
En stor tak til klubbens redaktør af Jagthunden – Anne E. K. Kristensen, som har formået at
fastholde vore mange sider med godt og relevant stof.
Tak til alle tillidsvalgte og især tak til alle klubbens medlemmer for den store opbakning til årets
mange aktiviteter, og endelig skal der lyde en tak til klubbens mange gode samarbejdspartnere.
Til bestyrelsens beretning var kun enkelte kommentarer, bla. var nogle medlemmer bekymret for
om DBK kan blive smidt ud af den ”engelske gruppe”, hvilket formanden hurtigt fik beroliget
generalforsamlingen med ikke kan lade sig gøre, da der er lavet en aftale tilbage i 1960’erne.
Derudover fremkom der en opfordring til bestyrelsen, til at arbejde på at FJD ikke skal forblive
opdelt i 2 grupper (engelsk og kontinental).
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.
1.
2.
3.
4.

Udvalgenes beretning var lagt under bestyrelsens beretning.
Regnskabet blev forelagt og medførte ingen kommentarer.
Behandling af indkomne forslag – der var ikke modtaget forslag.
Valg
4.1 Valg af formand – ikke på valg
4.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg var Kenneth Schultz og Jens Ole Nielsen
som begge modtog genvalg.
4.3 Valg af 2 suppleanter – Claus Råhauge og Jan Larsen blev begge genvalgt
4.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant – Merete Olsen og Torben P.Pedersen blev
begge genvalgt.
5. Eventuelt
Winnie Larsen orienterede om et nyt tiltag på hjemmesiden i forhold til avlslister, hvor
der vil blive indsamlet oplysninger, således at der vil kunne henvises til de enkelte
hundes resultater. Winnie gjorde opmærksom på, at det er et arbejde som vil tage tid,
men avlsrådet vil gå i gang, såfremt der er opbakning til det.
Herefter blev Årets hunde kåret:
Årets Unghund blev Grand’s Uniq Itro v/Anni og Jens Hansen med 18point
Årets hund blev Ritta v/Torbjörn Rantanen Lund-Nielsen med 41 point

Poul Vestervang ønskede ordet, og på DJU’s vegne tildelte han Torben P. Pedersen
DJU’S æresnål.
Til sidst takke Poul V. Nielsen for en god debat, og god ro og orden.
Tak for i aften.

