Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 10.06.2017

Tilstede var: Søren Stenhøj, Jens Ole Nielsen, Claus Raahauge, Thomas Severinsen og Anni Hansen.
Mødet blev indledt med en velkomst l Thomas Severinsen, som er nyvalgt l bestyrelsen e er Kenneth
Schultz.

1. Referatet fra Generalforsamlingen blev godkendt og fremsendes l dirigenten (Kell Petersen) l
endelig godkendelse.
2. Avl:
DBK’s retningslinier bør harmonere med DKK’ retningslinier.
DBK kan under ingen omstændigheder godkende parringer med en hund som ikke har
stambog/eller er stambogsbere get på parringsdatoen.
DBK inds ller l DKK idet der er drø et tendenser omkring manglende masker, varierende
højde/størrelse og at de e skal indgå som obs.punkt ved DKK’s retningslinier.
3. Prøveregler:
Det blev beslu et på generalforsamlingen 2016, at C-prøven skal forsøges anerkendt ved
DJU/DUV/DKK.
Der kigges på regler l B-prøven, som kan fremlægges for generalforsamlingen 2018. Her vil
bestyrelsen pointerer at, alle apporteringsemner skal bringes hjem før hunden kan bestå.
4. Kommende arrangementer:
Apporteringsprøver 2017: Claus Nielsen, Sjælland
Kaj Rasmussen, Fyn
Anni Hansen, Mou
Der er styr på samtlige prøver.
Racedyster: Der er raceudtagelse på Sjælland den 12.06.2017, på Fyn udtages de 3 bedste fra 2016,
og i Mou er det de 3 bedste fra A-prøven 2016.
Uds lling: Vissenbjerg 2017 – der er ca. 20 lmeldte Breton’s – der a oldes uds lling i Mou den
13.08.2017, Anni Hansen og det Nordjyske Ak vitetsudvalg, har styr på denne prøve.
Vinderklasse: Der a oldes e erårsvinderklasse i Nordjylland på Gl. To egård den 23.09.2017, Anni
Hansen er prøveleder. Der er kommet lkendegivelser fra Jens Hansen om at være ordførende
dommer, og fra Erik Rimmen om at være dommer. Der mangler fortsat en dommer.
Hovedprøven 2018:

Hovedprøven 2018 bliver i Påsken i Horsens/Vejle-området af hensyn l DPK og ESK’s
jubilæumsprøver.
Søren sender i lighed med dligere år, mails l ”Breton-dommerne” om lkendegivelse af hvem der
kan/vil dømme l prøven, og hvilke dage.
Derudover inviteres øvrige dommere.
Hovedprøven 2019:
Hovedprøven 2019 bliver i Midtjylland – Jens-Ole og Thomas stor for at ﬁnde terræn l prøven. Og
evt. ﬁnde en ”elev” l Peer Bæch-Laursen, da bestyrelsen kan se ideen i at ”oplære” endnu en
prøveleder.
Søren udarbejder en ”markprøve-plan” – med datoer for a oldelse af prøver.
5. Medlemmer og nyjægeren i centrum:
Nyjæger jagter i 2017 evt. ved Rødekro – vi ønsker 2-3 jagter pr. år.
Hver jagt må maks. koste kr. 5.000,Mentorordningen er ikke opgivet.
6. Administration mm.:
Der arbejdes på at ﬁnde en ny kasser l klubben og gerne i 2018.
Hjemmeside:
Der er kommet ny hjemmeside. Anni skal have adgang l hjemmesiden, hvis hun skal kunne
opdaterer pokallisten.
Pokalfonden:
Anni har overdraget pokalfonden l Benny Kuhlmann – der er spurgt om vi vil købe vin l klubben –
klubben er posi ve i forhold l den økonomiske del – men opgaven må ligge hos Pokalfonden – hvis
den er posi vt s llet overfor opgaven.
Andet:
Louranpokalen går i 2016 l Kennel Midtvejs med 38p – med Kennel Egsgård som nr. 2 med 26p.
Pokalen uddeles hvert år på uds llingen i Vissenbjerg.
7. Status FJD/DJU/DUV
Formanden orienterede om seneste nyt fra organisa onerne.

