Nyhedsbrev, december 2016 – Klubben for Jagthunde uden Specialklub.
Allerførst vil vi gerne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende 2017. Det har været dejligt at møde jer rundt om til forskellige arrangementer i
2016.
KJS fejrer i 2017 sit 20 års jubilæum. Klubben blev stiftet den 20. september 1997 og fik
overenskomst med DKK gældende fra 1. januar 1998.
KJS er en lidt speciel klub, da vi dækker så mange antalsmæssigt små racer. Ved slutningen af
2016 er vi 39 medlemmer og 19 familiemedlemmer, der repræsenterer 11 forskellige racer,
hvoraf Bracco Italiano er klubbens største race.
Næste nyhedsbrev vil indeholde et lille historisk tilbageblik på KJS.
Bestyrelsen har planlagt 2 aktiviteter, for at fejre jubilæet. Dels en markprøve og dels en
jubilæumsweekend i september. Disse aktiviteter er nærmere beskrevet nedenfor.
Vi håber, at klubbens medlemmer vil bakke op om disse 2 jubilæumsaktiviteter, så vi blive
mange deltagere – og tilskuere. Vi glæder os til at se jer.
KJS-racer gør det godt.
Spinonen Finnone Amarcord blev årets avlshund nr. 2 ad alle racer i DKK i 2016.
Finnone Amarcord er ejet af Rita Jokinen, Århus.
Finnone Amarcord har stillet i avlsklasse 5 gange i løbet af 2016 og er alle 5 gange blevet BIS
Avlsklasse. Der er hver gang blevet stillet med 3 kombinationer.

Kontingent
Så er det tid til at forny det årlige medlemskab af KJS. Betalingsfrist er 1. februar 2017 for at
have stemmeret på generalforsamlingen.
Kontingent udgør Kr. 225,- for almindelig medlemskab og Kr. 150,- for husstandsmedlemmer.
Kontingent bedes indbetalt på klubbens konto i Danske Bank
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.

For de af klubbens medlemmer, der ønsker at abonnere på FJD’s medlemsblad Jagthunden skal
der indbetales ekstra kr. 110,- 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. 265,for Jagthunden, idet porto til udlandet tillægges abonnementsprisen.
----Generalforsamling
KJS generalforsamling 2017 afholdes
lørdag den 6. maj 2017 kl. 14.00
Korsør (sted oplyses senere)
Dagsorden ifølge klubbens love § 12
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af mindst 2 stemmetællere
Godkendelse af formandens beretning
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
På valg er følgende:
Anette Bak Frederiksen – modtager genvalg
Gitte Finnich Pedersen – modtager genvalg
Tina Andersen – modtager genvalg
Der skal i henhold til klubbens love § 8 stk. 2 vælges 3 medlemmer samt suppleanter.
Forslag til kandidater samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
Anette Bak Frederiksen i hænde senest den 8. april 2017 enten pr. post eller mail.
Vi håber at se mange af klubbens medlemmer på generalforsamlingen. KJS er vært ved en kop
kaffe.
Klubbens love kan findes på klubbens hjemmeside www.kjs.dk

Jubilæumsmarkprøve
Klubbens traditionelle markprøve afholdes i 2017 på Lolland Falster. Datoen er fastlagt til lørdag
den 1. april 2017. Følg med på www.kjs.dk, hvor der kommer yderligere oplysninger om prøven.
Dagens bedste hund vil, udover æren, erhverve titlen Jubilæumsmarkprøvevinder 2017.
Tilmelding til prøven sker via hundeweb.

Prøveleder er Rikke Pyndt Brøndum, Risbrogaard, Gaabensevej 221 4800 Nykøbing F Tlf. 22 22
22 81, mail: rikke.brondum@hotmail.com
----Jubilæumsweekend
1. – 3. september 2017 holder vi jubilæumsweekend på området omkring Knuthenborg
Safaripark på Lolland. Jubilæumsweekenden vil indeholde en jubilæumsmiddag den 1.
september kl. 19.00, udstilling for alle klubbens racer den 2. september og den 3.
september vil der være en uofficiel vandprøve (incl. træning) for Cao de Aqua.
Vi inviterer vore søsterklubber i de nordiske lande og Nordeuropa.
Udstillingen er en officiel udstilling med Certifikat til BIR og BIM i alle racer. Desuden
er der jubilæumsvindertitel til BIR og BIM, Juniorjubilæumsvinder til bedste juniorhan
og juniortæve med CK i alle racer og Veteranjubilæumsvinder til bedste veteranhan og
tæve med CK i alle racer.
Yderligere oplysninger er vedhæftet dette nyhedsbrev. Hjemmeside og facebookside vil
løbende blive opdateret med nye oplysninger.
Det vil være rigtig dejligt, hvis klubbens medlemmer – eller andre – har lyst til at
sponsorerer pokaler, rosetter og andre præmier, så der bliver mange dejlige præmier til de
deltagende hunde.
----Udstillinger
KJS deltager igen på FDA’s (Fællesrepræsentationen for Drivende og Apporterende
Jagthunde) udstilling i Stepping. Udstillingen er den 25. maj 2017.
Yderligere information om udstillingen er vedhæftet dette nyhedsbrev.
KJS-racerne i gruppe 7 har mulighed for at deltage i FJD’s (Fællesrepræsentationen for
Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark) årlige udstilling i Vissenbjerg.
Udstillingen er for de racer, der tilhører FCI’s gruppe 7. Hjemmesiden bliver løbende
opdateret med nyt om udstillingen, så følg med på www.kjs.dk
Udstillingen afholdes den 11. juni 2017 i Vissenbjerg. Tilmelding via Hundeweb.
Desuden har vi også mulighed for at deltage i 5-klub samarbejdets udstillinger i
henholdsvis Uldum og Jægerspris den 4. februar 2017. Tilmelding via Hundeweb. Disse
udstillinger annonceres på hjemmesiden www.kjs.dk
----Klubbens bestyrelse:
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: gfp@firstmind.dk

Sian Wilstrup, Egenappevej 153, 5700 Svendborg, Tlf.: 23 73 07 65
mail: sian@unistars.dk
Michael Allerup Nielsen, Vibegårdsvej 5, 4600 Køge. Tlf.: +45 22794957
Mail: nimikdachs@mail.tele.dk
Tina Andersen, Filstruplund 22, 5683 Hårby, Tlf.: 29 24 59 37, mail: tia@fritid.tele.dk
Klubbens officielle informationsvej er hjemmesiden og 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

