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Nyhedsbrev – Klubben
for Jagthunde uden
Specialklub – december
2015.
Allerførst vil bestyrelsen benytte
lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt
et godt og lykkebringende 2016.
Det har været dejligt at møde jer
til forskellige arrangementer
– vi håber at se jer i mange
sammenhænge også i 2016.
KJS-racer gør det godt!
På www.kjs.dk ligger der 3 nyheder
om flotte præstationer, som nogle af
KJS-racerne har stået for.

vinder-, Europavinder-, Nordisk
vinder- og andre titler både fra
Danmark og udlandet er det blevet
til i 2015. Championater – både
nationale og internationale – BIR,
BIG og BIS-placeringer er det også
blevet til. Ingen nævnt ingen glemt.
Men et resultat fra udstillingsdelen
skal fremhæves.
Gitte og John Finnich-Pedersens
egen opdrættede Bracco Italiano,
OLYMPOS il Mio Nouvo Carnaval
~ DI DI, blev årets hund nr. 5 af alle
racer på DKKs udstillinger.
Også tillykke til alle, der rejser lande
og riger rundt for at vise klubbens
racer på bedste vis.
Kontingent

Michelle Buch Jensen har opnået
at blive lydighedschampion med sin
barbet.
Lisbeth Bo Dichov Lund har opnået at blive International Champion
med sin Bracco Italiano med markprøveresultater fra racens hjemland.
Rikke Pyndt har ført sin Bracco
Italiano på Fuldbrugsprøve med 3.
præmiering som resultat.

Så er det tid til at forny det årlige
medlemskab af KJS. Betalingsfrist er
1. februar 2016 for at have stemmeret
på generalforsamlingen.
Kontingent udgør Kr. 225,- for almindelig medlemskab og Kr. 150,- for
husstandsmedlemmer.
Kontingent bedes indbetalt på vedlagte girokort eller på klubbens konto
i Danske Bank

KJS vil gerne ønske tillykke med
det flotte arbejde. Læs de dygtige
hundeføreres egne beretninger og se
billeder på hjemmesiden,

Klubbens kontonummer er flg.:
Dansk Bank 1551 16686816
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK80 3000 0016 6868 16
Husk at mærke indbetalingen med
medlemsnavn, så betalingen kan blive
registreret korrekt.

Også på udstillingssiden gør klubbens
racer det godt. Mange Verdens-

For de af klubbens medlemmer,
der ønsker at abonnere på FJD’s
medlemsblad, Jagthunden, skal der
indbetales ekstra kr. 98,- Dette beløb
skal lægges til kontingentbetalingen
og bliver automatisk registreret som
abonnement på Jagthunden.
Er der udenlandske medlemmer, der
ønsker at abonnere på Jagthunden
skal disse betale Kr. 263,90 fra
Jagthunden, idet porto til udlandet
tillægges abonnementsprisen.

På valg er følgende:
Sian Wilstrup – modtager genvalg
John Marcussen – modtager genvalg

Generalforsamling

Klubbens love kan findes på klubbens
hjemmeside www.kjs.dk

KJS generalforsamling 2016 afholdes
Søndag den 8. maj 2016 kl. 13.00
Middelfart (sted oplyses senere)
Dagsorden ifølge klubbens love § 12
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens
beretning
5. Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse og
meddelelse af ansvarsfrihed
(decharge).
6. Behandling af budget og fremtidig virksomhed, herunder
fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til
bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
10. Eventuelt

Der skal i henhold til klubbens love
§ 8 stk. 2 vælges 2 medlemmer samt
suppleanter til bestyrelsen.
Forslag til kandidater samt forslag,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Anette Bak
Frederiksen i hænde senest den 10.
april 2016 enten pr. post eller mail.

Markprøve
Klubbens traditionelle markprøve
afholdes i 2016 i Nordjylland. Datoen
er fastlagt til lørdag den 25. marts
2016. Følg med på www.kjs.dk, hvor
der kommer yderligere oplysninger
om prøven.
Udstillinger
5-klubudstillinger

(for klubbens racer i grp 7)
Uldum: 6. februar 2016
Jægerspris: 14. februar 2016
FDA-udstillingen
(for alle klubbens racer)
Stepping: 5. maj 2016
Se mere på www.kjs.dk.
Tilmelding foregår via hundeweb.

www.kjs.dk
Klubbens hjemmeside er blevet ændret. Adressen er stadig den samme;
men gå ind og besøg siden – og send gerne nyheder og billeder, der kan
være med til at gøre hjemmesiden endnu mere levende.
Materialer sendes til Anette Bak Frederiksen.
Klubbens bestyrelse:
Bestyrelsens kontaktoplysninger:
Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfløjen, 4660 St. Heddinge,
Tlf. 74 87 10 36

mail: abf@barbet.dk

Gitte Finnich Pedersen, Stumpedyssevej 20, 2900 Hørsholm,
Tlf.: 40 43 23 55

mail: gittefinnichpetersen@gmail.com

Sian Wilstrup, Egenappevej 153, 5700 Svendborg,
Tlf.: 23 73 07 65

mail: sian@unistars.dk

John Markussen, Gravensmindevej 43, Skærum, 9900 Frederikshavn,
Tlf.: 27 57 24 50

mail: markussen80@gmail.com

Tina Andersen, Filstruplund 22, 5683 Hårby,
Tlf.: 29 24 59 37

mail: tia@fritid.tele.dk

Vi gør opmærksom på, at klubbens officielle informationsvej er dels hjemmesiden
og dels nyhedsbreve til medlemmer
Henvendelser til bestyrelsen skal ske via mail direkte til bestyrelsen eller via
telefon. Ikke via Facebook.

De bedste hilsner
Bestyrelsen i KJS
Anette Bak Frederiksen

