Anette Bak Frederiksen,
Bredeløkkevej 15, Østfløjen
4660 St. Heddinge
Tlf. 74 87 10 36

Bredeløkke, den 9. november 2015
Referat fra bestyrelsesmøde i KJS, søndag den 1. november i Herning
Tilstede:
Anette Bak Frederiksen (ABF)
Gitte Finnich Pedersen (GFP)
Tina Andersen (TA)
John Markussen (JM)
Sian Wilstrup (SW)
Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 11. juni 2015 godkendt.
2. Nyt fra
a. Formand/kasserer
Indestående på konto Kr. 61.033.
Der udsendes girokort med nyhedsbrev primo december med betalingsfrist 1. februar
2016
b. Nyt fra næstformand
Deltager i FJD-bestyrelsesmøde den 11. november. Orienterede kort om mødets
dokumenter og forventninger til mødet. GFP sender referat til bestyrelsen efter mødet.
c. Nyt fra øvrige
Intet til orientering
3. Nyt fra
a. 5-klub samarbejdet
JM har desværre været forhindret i at deltage på de sidste 2 møder.
Klubben for Drente Patrijshond er udtrådt af samarbejdet
b. FJD
GFP er blevet godt modtaget i FJD – glæder sig til at komme til første rigtige møde.
c. FJDs udstillingsudvalg – herunder dommer til Vissenbjerg 2016
Der efterspørges dommerønsker til Vissenbjerg-udstillingen. Det er en anelse
problematisk at finde dommere, når udstillingen ligger på samme tid som DKKs
udstilling i Vejen.
Vi kan evt dele dommere med Pointer-klubben og Kleiner Münsterlænderklubben. Vi
kan foreslå Jessie Borregaard Madsen og Gunnar Nymann. Desuden kan Sven Otto
Hansen også dømme vore racer; men GFP gjorde opmærksom på, at der har været klager

over hans bedømmelser efter DKKs udstilling i Fredericia, hvorfor det ikke vil være
hensigtsmæssigt.
ABF skriver til Lisbeth Dichow efter FJD-møde den 11. november
d. 5-klub samarbejdets udstillingsudvalg
Ikke noget nyt.
Uldum-udstillingen er 6. februar 2016
Jægerspris er 14. februar 2016
e. FDA
Udstilling afholdes 5. maj 2016
4. Hjemmeside
a. Hvor langt er vi
Den nyeste version er uploadet. Alle synes godt om siden – den er stadig under udvikling
og Hans Bilde fortsætter arbejdet indtil vi siger OK.
Der opfordres til at skrive nyheder, der viser, hvad racerne kan, så hjemmesiden bliver så
bred som mulig.
b. Hvad mangler
Billeder af alle racer – så send gerne billeder (meget gerne neutrale billeder og udendørs
billeder, der viser racen i mange situationer)
Raceportræt af flere racer – der arbejdes på at få lavet disse portrætter.
Send gerne billeder direkte til Hans Bilde – bilde.sellerup@bildes.dk
5. Facebook
Alle husker at opdatere, når der er noget interessant, der kan lægges ind i gruppen.
6. Aktiviteter – dato
a. Markprøve
25. marts 2016 i Nordjylland. Kim Geisler spørges om han vil være prøveleder. ABF
spørger
b. Generalforsamling
8. maj 2016 kl. 13.00 i Jylland (trekantsområdet). ABF finder sted
JM og SW er på valg – tilbagemelding til ABF senest 1. december, hvis der ikke
modtages genvalg.
7. Klubbens love – en revision er påkrævet
ABF udarbejder udkast til reviderede love sammen John Finnich Pedersen. Udsendes til
bestyrelsen til kommentering primo januar.
8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er 12. juni 2016 kl. 12.00 i Vejen
Ideer til nyheder til hjemmeside og nyhedsbrev:
Lisbeth Dichow – intch med markprøve i Italien
Rikke Brøndum – 1. præmie på markprøve
Michelle Buch – lydighedschampion med barbet
ABF skriver og spørger om de vil skrive lidt.
Referat Abf/09.11.15

