Bestyrelsesmøde 22.10 2010 Horsens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilstede:
Erik Lillesøe, Carsten Trøjborg, Henrik Raae Andersen, Peter Ringgaard, Gunner Berthelsen, Kim V
Andersen, Palle Jørgensen, Søren Olsen, Lars Pedersen, Lars Vandborg
Afbud: Jan Nielsen

1. Referat fra sidste møde
Godkendelse af referatet er udskudt til 29.oktober 2010 pr mail.
Efterfølgende godkendt.
2. Meddelelser/orientering/til diskussion:
Opfølgning fra sidste møde:
DMK:
Beslutning om formalia: Al korrespondance internt i bestyrelsen skal
fremsendes til både ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ved brug af
mail anmoder afsender om en kvittering for at modtager har læst fremsendte.
Korrespondance, der ønskes behandlet fortroligt mærkes som sådan.
Avlsregler og dispensation: Et medlem har efter et afslag om dispensation pustet
til debatten om klubbens/bestyrelsens gøren og laden på dette punkt. Emnet sat til
diskussion.
Bestyrelsen bekræftede at reglerne om dispensation opretholdes og efterleves
iht. tidligere beslutninger og praksis.
Ny udstillingsleder til FJDs udstilling Fyn. Rolf Knudsen blev forslået og har
senere accepteret.
Flytning af Vingstedudstillingen til Bredsten (forslag fra DRK). Beslutning:
forslaget blev accepteret.
Skal vi plædere for at udstillingen bliver for alle racer tilknyttet FJD – og måske
endda foreslå at FJD afholder udstillinger i alle tre landsdele?
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at HRA foreslår FJD, at afholde en udstilling i
landsdelene Jylland, Fyn og Sjælland.
Debatforum: Gennemgang af reglerne, tilbud fra John Hansen om ændring af
disse modtaget. Reglerne er okay og yderligere gennemgang behøves ikke p.t.
Aktivistudvalg. Opfølgning på diskussion fra bestyrelsesmøde i juli 10. .
Bestyrelsen har noteret sig, at det ikke har været muligt for udvalget at supplere
afgangen fra udvalget med nye aktivister, ligesom det på GF efterlyste
kommissorium og ditto tidshorisonter m.m. ikke ses iværksat eller er modtaget af
bestyrelsen d.d.. Udvalgets fremtid blev herefter drøftet.
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Beslutninger: Et flertal af bestyrelsen besluttede herefter, at nedlægge udvalget i
dets nuværende form. Alternativer blev drøftet. Det blev besluttet, at HRA
undersøger, om det er muligt at etablere en uddannelse for aktivisterne i
samarbejde med de øvrige klubber i FJD. Aktivistudvalget (John Hansen)bliver
tilskrevet om beslutningen.

KLM-I:
Næste møde afholdes 2. og 3.december 2010 i Nürnberg
DKK:
Post bliver løbene fremsendt til bestyrelsen. Formandsmøde 2011 afholdes lørdag
den 8. januar og Repræsentantskabsmøde 2011 afholdes lørdag den 5. marts.
DKK ønsker vores forslag til deres udstillinger i 2013. Forslag: at
udstillingsudvalget udarbejder et sådant. Beslutning: dette blev accepteret.
”Viden på bordet” 27. februar 2011 kan være interessant for os. DO afventes.
FJD:
HRA orienterede om diverse relateret til FJD.
JN indstilles og forventes godkendt som markprøvedommerelev.
Jeg har et ”Natur- og Faunaudvalg” i støbeskeen. Jeg havde bl.a. i den forbindelse
et positivt møde med DJs formand Ole Roed Jacobsen d. 15.9 2010.
I samarbejde med Chr. Clausen DJ´s hovedbestyrelse, har jeg sikret, at FJD
deltager i et stort EU støttet projekt om markvildtet i Femernbælt regionen.
DJU:
De nye prøvegebyrer er nu en realitet.
Møde afholdt 9.10. Offentliggørelse af ref. afventes. Jeg kan dog nævne, at DJUs
regnskabsprincipper bliver ændret.
3. Meddelelser fra kassereren/økonomi
 Foreløbig status 2010.
Regnskab fremviser er årsresultat på DKK 148.584 i overskud
 Medlemmer
DMK har pr 20. juli 2010 – 851 medlemmer


Budget for resten af 2010

4. Efterskudsudvalg
 Alle prøver er afviklet planmæssigt. Bestyrelsen takker alle involverede
medlemmer.
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5. Udstillingsudvalg
 Landsudstilling 60 deltagere
 FJD Fyn. 22 deltagere
 Vingsted 30 deltagere
Alle udstillinger er afviklet planmæssigt. Bestyrelsen takker alle involverede medlemmer.
 Aktivisterne opfordres til at gøre mere ved ringtræning.
6. Informationsudvalg.



Debatforum er ændret. Serverens kapacitet fordoblet.
Webhotel er ændret.

7. Markprøveudvalg.



Der var problemer med at få dommersedler retur til efterårsvinderklassen,
hvilket skyldes en misforståelse, der blev løst.
DMK´s forårsmarkprøver 2011 vil blive afholdt i Jylland 2-3 april 2011.

8. Uddannelsesudvalg.
Der blev drøftet hvordan vi gik videre med HZP & VJP. HRS: Det kommende møde i
FJDs kontinentale gruppe vil afklare status..
9. Lovudvalg.
Intet nyt

10. Avlsvejledning
 Status. OCD: Palle gennemgik enkelte sager hvor OCD er konstateret i en
skulder. Enkelte tæver/hvalpe bliver holdt under observation. Enkelte
hanhunde ditto.


Årets nøgletal blev fremlagt.



Bestyrelsen og avlsvejledningen er blevet opmærksom på en fejl optagelse på
hanhunderegister. Fejloptaget hanhund på hanhunderegistret bliver taget af
registeret igen.

Beslutning: avlsvejledningen tilskriver ejer.
11. Kommende arrangementer 2011



Pia står for landsudstillingen 2011 i Grenå. Afholdes i feb.
Forårsmarkprøverne 2011 hos Jan Nielsen. Jylland 2-3. april 2011
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12. Evt.


Der indkøbes externe harddrev til bladredaktører.

Næste møde 07 JAN 2011
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