Bretons´
Nyhedsbrev nr. 1 2017
Forslag 2

Generalforsamling fredag den 24. marts 2017
Der indkaldes til Dansk Breton Klubs generalforsamling
fredag den 24. marts 2017 på Faxe Vandrehjem, Østervej 4,
4640 Faxe kl. 20.00.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning – tages under pkt. 3
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og
meddelelse af ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand
Formand Søren Stenhøj er ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jens Ole Nielsen modtager genvalg
Kenneth Schultz modtager ikke genvalg.
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Som tidligere annonceret skulle indkomne forslag være
formanden i hænde senest den 15. februar 2017.
Til høring under beretning
DJU har udsendt flere spørgsmål til høring blandt
specialklubberne.
Du kan på klubbens hjemmeside finde de spørgsmål, som
har relevans for de stående engelske hunde, herunder se
bestyrelsens anbefalinger.
Spørgsmål og anbefalinger vil kort blive gennemgået på
generalforsamlingen, som – vist nødvendigt – vil blive bedt
om at fremkomme med sin tilkendegivelse.
Forslag til ændringer i vedtægter og retningslinjer for avl
Forslag 1

§ 8 Regnskab
Stk.4. Regnskabet offentliggøres i medlemsblad eller
cirkulære senest 14 dage før den ordinære
generalforsamling
Ændres til

§ 9 Ordinær generalforsamling
Stk. 5. Dagsorden med navne på de foreslåede kandidater
samt indholdet af indkomne forslag skal offentliggøres på
klubbens hjemmeside og skriftligt senest over for
medlemmerne 14 dage før afholdelse af den ordinære
generalforsamling
Ændres til
§ 9 Ordinær generalforsamling
Stk. 5. Dagsorden med navne på de foreslåede kandidater
samt indholdet af indkomne forslag skal offentliggøres på
klubbens hjemmeside eller skriftligt senest over for
medlemmerne 14 dage før afholdelse af den ordinære
generalforsamling
Forslagsstiller: Søren Stenhøj
Retningslinjer for avl
Forslag 3
Øvrige parringer
Hvis en tæveejer kontakter avlsrådet om vejledning for at få
sin tæve henvist til en hanhund, og denne tæve ikke opfylder
kravene til kategorierne 1, 2 eller 3, kan avlsrådet alligevel
godt anbefale en eller flere af de godkendte avlshanner.
Hvalpene kan ikke optages på den af avlsrådet udarbejdede
parrings- og hvalpeliste for kategori 1-, 2- og 3-parringer, og
avlsrådet må ikke henvise købere direkte til disse hvalpe.
Hvalpene kan dog optages på klubbens "Hvalpeliste i øvrigt",
hvis tævens data opfylder de krav, der stilles der.
Ændres til
Øvrige parringer
Hvis en tæveejer kontakter avlsrådet om vejledning for at få
sin tæve henvist til en hanhund, og denne tæve ikke opfylder
kravene til kategorierne 1, 2 eller 3, kan avlsrådet alligevel
godt anbefale en eller flere af de godkendte avlshanner.
Hvalpene kan ikke optages på den af avlsrådet udarbejdede
parrings- og hvalpeliste for kategori 1-, 2- og 3-parringer, og
avlsrådet må ikke henvise købere direkte til disse hvalpe.
Hvalpene kan dog optages på klubbens "Hvalpeliste i øvrigt",
hvis tævens data opfylder de krav, der stilles der.
Parringer, hvor én af forældredyrene har en dårligere HDstatus end C kan ikke annonceres under ”Hvalpeliste i øvrigt”
Forslagsstiller: Kenneth Schultz
Kommentar: teksten for optagelse på Hvalpeliste i øvrigt
tilrettes i konsekvens af ovenstående, såfremt forslaget
vedtages.

§ 8 Regnskab
Stk.4. Regnskabet offentliggøres på klubbens hjemmeside
eller i et nyhedsbrev 14 dage før den ordinære
generalforsamling
Forslagsstiller: Søren Stenhøj

Dansk Breton Klub, Dadestien 1, Sandby, 4171 Glumsø

Specifikation af diverse arrangementer

«Medlnr»
«Fornavn» «Mellemnavn» «Efternavn»
«Adresse1»
«Adresse2»
«Postnr» «By»
Regnskab 2016
Indtægter
Kontingent
Salg af diverse
Andre indtægter
Renteindtægter
Indtægter i alt
Udgifter
FJD & Jagthunden
Derby og Aisec
Bretons og nyhedsbrev
Mødeudgifter
Tryksager og fotokopiering
Porto og gebyr
Kontorhold og telefon
Annonce Jæger/Jagthunden
Sponsorbidrag incl.
Udgifter til avlsråd
Gravering af pokaler
Tilskud til kurser og uddannelse
DBK´s hjemmeside
Gaver og blomster
Øredifferencer
Jagtudstilling Odense
Lagerregulering, præmie
Lagerregulering, vin
Udgifter i alt

Resultat af alm. Drift
Arrangementer
Diverse arrangementer

2016

2015

(105.280,00)
(1.164,20)
(9.600,00)
(634,56)
(116.678,76)

(98.845,00)
(2.630,00)
(7.300,00)
(914,32)
(109.689,32)

48.328,00
2.000,00
3.499,00
35.048,37
115,00
4.869,10
7.775,00
1.582,88
400,00
2.660,65
330,00
2.400,00

41.208,50
1.000,00
4.004,40
27.857,43
5.997,49
7.890,00
1.393,88
1.071,00
400,00
8.492,00
-

(55,15)
5.500,00

(5,00)
-

2.765,00
600,00
117.817,85

(535,00)
2.443,50
101.218,20

1.139,09

(8.471,12)

59,75

(7.229,24)

1.198,84

(15.700,36)

DBK´s Forårsmarkprøve
DBK´s Efterårsvinderprøve
Præmier til FJD´s prøver
FJD´s udstilling
DBK´s udstilling i Jylland
DBK´s apporteringsprøve Sjælland
DBK´s apporteringsprøve Fyn
DBK´s apporteringsprøve Jylland
Ekstra apporteringsprøve Sjælland
Racedyst
DBK´s mesterskabsprøve i apportering
DBK´s Hubertusprøve
Nyjæger Match + Agerhønsefond

(7.453,00)
5.036,80
115,00
219,50
(2.459,00)
86,30
(31,50)
2.025,00
879,00
(358,35)
2.000,00
59,75

(8.090,50)
539,50
(665,00)
(754,11)
(77,00)
152,20
(1.014,61)
(685,00)
2.025,00
1.211,00
129,28
(7.229,24)

687,00
56.529,25
59.429,99
116.646,24

692,00
67.494,69
57.569,96
125.756,65

20.694,51

15.163,41

Beholdning præmieglas m.v
Beholdning vin
Aktiver i alt

24.500,00
6.586,00
168.426,75

17.560,00
10.498,00
168.978,06

Passiver
Kreditorer
Forudbetalinger

(20.196,62)
(1.005,00)

(18.839,09)
(1.715,00)

(147.423,97)
1.198,84
(146.225,13)

(131.723,61)
(15.700,36)
(147.423,97)

Hensat til særlige aktiviteter primo
Hensat til særlige aktiviteter året
Anvendt hensættelse året

(1.000,00)
-

(3.500,00)
2.500,00

Hensat til særlige aktiviteter ultio

(1.000,00)

(1.000,00)

(168.426,75)

(168.978,06)

Aktiver
Kontant beholdning
Girobeholdning
Coop Bank, opsparing
Bankkonto
Likvid beholdning i alt
Debitorer

Kapital primo
Årets resultat
Kapital ultimo

Passiver i alt
Årets resultat

Har du/I betalt dit kontingent ?
Skal du deltage på hovedprøven og i generalforsamlingen,
skal betaling være sket inden da.
Som medlem i DBK modtager du Jagthunden 6 gange om
året. Du har afgang til aktivitetsudvalgets mange tilbud samt
de mange arrangementer, der sker i klubregi.
Endelig er det vigtigt, at alle bretonejere støtter op om
klubben, således at klubben har de nødvendige ressourcer til
at arbejde for at fastholde interessen for bretons i Danmark.
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