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Wactelhundegruppen DK   
Årsmøde 2019 (3. marts kl. 10.00) 

 
  
Årsmøde 2019 blev afholdt Søndag d. 3Marts 2019 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 
Holstebro 
 
DAGSORDEN JVF. ARBEJDSGRUNDLAGET: 
1. Valg af dirigent og referent. 

2. Fungerende formand aflægger beretning. 

3. Kort fra udvalgene. 
4. Kassererens beretning og godkendelse af det reviderede regnskab. 
5. Valg af bestyrelse: 
                     Ole Lund  

Henrik Østergaard Christensen (på valg) 

                     Ole Nielsen (på valg) 
                     Jesper Nyborg (på valg) 
                     Per Borup Andersen  
6. Valg af suppleant og revisor.  
                      Bjarne Christiansen (på valg) 
                      Hardy Jensen (på valg) 
7. indkomne forslag                    

8. Eventuelt. 

 
Referat. 

Deltagere: I alt 20 (46 medlemmer i 2019) 
 
Formanden bød velkommen til årsmødet 2019 

 
1. Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslog Hardy som dirigent og Ole Nielsen som referent. 
Begge blev valgt. 
 

2. Formandens beretning. 
 

Velkommen til alle. 
2018 startede med årsmøde samme sted, tak til Bjarne, vi ligger på ca. 20 fremmødte 
hver år det kan vi godt være bekendt med så lille en gruppe, det er altid hyggeligt da 

vi alle har den samme interesse. 
Valg til bestyrelsen var nemt, 2 på valg som begge modtog genvalg derefter 

konstituerede bestyrelsen 
sig. 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende 

Formand og hjemmesiden Ole Lund 
Kasser og face-book Henrik Østergård 

Aktiviteter, træning og prøver Ole Lund, Per Borup, Ole Nielsen og Jesper Nyborg 
Referent og Sekretær Ole Nielsen 
Støverhundegruppe Jesper Nyborg og Ole Nielsen 

Supplant Bjarne Christiansen 

Avl‐Formidling Mikkel Bengtson  
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Træning til JP 11‐03 Nordjylland ved Tårs 7 fører og 8 hunde mødte op, da vi 

stadigvæk havde vinter og søer var lukket, lejede vi en lokal svømmehal til hunde 
hvor alle fik mulighed for at komme i vandet, for mig så det positivt ud i forhold til at 
sende dem ud i en halv frossen å, vi prøvede med en og flere hunde ad gangen. Så 

blev der trænet støbern og skud, vi sluttede ad med at grille en pølse. 
 

18‐03 Mors haretræning. Henrik kom på noget af en opgave 9 hunde til afprøvning, 
der blev råbt om hjælp og det hjalp, mange frivillige kom og der blev lavet 3 hold og 

alle kom for harer selv om vi kom på arbejde. En stor tak for det store arbejde du gør 
for gruppen Henrik, også her var servicen i orden rundstykker først og grillet pølse til 
sidst. 

Så kom tiden til Prøverne JP. Vi havde 4 hunde i Ribe, 3 hunde i Sachsen Anhalt. Alle 
bestod der er dog en som vi må fremhæve nemlig Jesper Larsen 1p med bronze 

medalje det bedste som kan opnås stort tillykke og du får vores vandrepokal for årets 
bedste resultat. 
 

Træning til EPB‐GP 

22‐9 var vi i Klosterheden som Niels Pedersen var vært for, et super terræn som vi 

håber vi kan komme på i mange år frem, det var godt besøgt der blev trænet i alle 
discipliner og alle fik noget med hjem, igen god service starter med rundstykker og 

griller pøler til sidst. 
 

Prøver EPB 

Vi havde kun en hund oppe i Schleswig Holstein, og den var ikke fodret hjemmefra så 
den dumpede i vand, men ellers med flotte point fra resten af discipliner. 

 

14‐09 Jesper Nyborg arrangerer riffel skydning og socialt samvær, Jesper fortæller om 

det under udvalg. 
Støverhundegruppen fortæller om jagterne i Tyskland som heldigvis blev afholdt i 
2018. Så har vi lavet en racebeskrivelse af Wachtelhunden til Danmarks Jægerforbund 

som i formentlig kommer april nr. I kan læse det udleverede skriv der ligger på 
bordene, men den kan ikke laves om, håber i syntes om den. 

 
Vores Avl og hvalpeformidler har desværre mistet pusten og har valgt at stoppe. Vi 
har fra bestyrelsen 

peget på Hardy Jensen, det er ikke en bestyrelsespost men en livstids stilling da du 
aldrig er på valg. 

 
Årets Wachtelhunde mand Henrik Nielsen. 
 

Tak til Bestyrelsen for godt samarbejde 
Tak til alle som hjælper bestyrelsen med diverse, det gør at gruppen vil bestå i mange 

år. Året 2019 starter med træning til JP. Da der kun er 2 som skal til prøve laver vi 

kun en træning, der er på Mors den 17‐3 

Vi vil lave en træningsdag for EPB på Mors senere hvor vi træner i apportering, vand, 
slæb. Til efteråret håber vi at vi igen kan komme til Klosterheden. 
 

Beretningen godkendt. 
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3. Kort fra udvalgene. 
 

Prøveudvalg (Ole Lund)  
Se formandens beretning 
 

Avl og hvalpeformidling (Ole Lund) 
Tak til Mikkel Bengtson for hjælp til hvalpeformidling. 

Mikkel ønsker ikke af fortsætte som formidler. Hardy blev valgt til at tage over efter 
Mikkel. 
 

Aktiviteter (Jesper og Ole) og Info(Ole Lund) 
Træning i Klosterheden gik fint og Niels har givet tilsagn om at vi igen kan komme der 

ud i år (et år af gangen). 
Skydetræning i Ulfborg, med efterfølgende grillhygge, var igen i 2018 en succes. 
Vi prøver at gentage arrangementet igen i år  

Der bliver mulighed for:  

Træningsdag på Mors (alle) 
Søndag 17 marts kl 9.00 
Husk tilmelding. 

 
Støbergruppen (Jesper Nyborg).   

En af jagterne i Alt Rupin blev aflyst, alle øvrige blev gennemført og resultaterne har 
været tilfredsstillende, selvom paraderne nok har været lidt mindre end forventet. 
Hangelsberg har været katastrofalt dårlige i sæson 2018/19, så vi formidler ikke dertil 

mere. Er der nogen der gerne vil derover er de naturligvis velkommen til selv at tage 
fat i Jagtledelsen derovre. 

I år har vi fået mange invitationer fra både Alt Rupin og et nyt distrikt som ligger øst 
for Alt Rupin. Der kommer noget ud om jagterne snarest. 
 

4. Kassererens beretning. 
Beretning ved Kasser Henrik Østergaard 

Regnskabet blev gennemgået og vi har nu en kassebeholdning på ca.19.000,-. 
Gebyr fra tysklandsjagterne 2018/19 opkræves i år så de er med på 2019 regnskabet.  
Regnskab er revideret og godkendt af revisor og udsendes med dette referat.  

Regnskabet blev godkendt.  
 

Der er 4 udmeldinger som primært skyldes at de ikke har hund mere.  
Desværre er der 8 vi ikke har fået kontakt med og som ikke har betalt kontingent, 
dem udmelder, hvis de senere kontakter os må de meldes ind igen.  

Gruppen er nu på 46 medlemmer 
 

5. Valg til bestyrelse. 
På valg til bestyrelse er: 

Ole Nielsen (genvalg 2år) 
Jesper Nyborg (genvalg 2år) 
Henrik Østergaard (genvalg 2år) 

Alle tre blev valgt. 
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Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: 
Formand   Ole Lund 

Kasserer / face-book  Henrik Østergaard Christensen 
Aktiviteter, træning og prøver   Ole Lund, Ole Nielsen, Per Borup og Jesper Nyborg 
Info, kommunikation, hjemmeside Ole Lund 

Sekretær.   Ole Nielsen 
Støverhundegruppe.  Jesper Nyborg og Ole Nielsen 

Avl og hvalpeformidling Hardy Jensen (uden for bestyrelsen) 
 
6. Valg af suppleant og revisor 

Valg af suppleant: 
Bjarne Christiansen blev foreslået og valgt. 

 
Valg af Revisor: 
Hardy Jensen blev valgt til revisor. 

 
7. Indkommende forslag. 

Ingen. 
 
8. Evt. 

Henrik Østergaard 
Kan vi evt. supplere med flere arrangementer eller have flere unge og ældre hunde 

med på træningsdage. 
 
Henrik Nielsen 

Der skal gøres mere ved arbejdet med apportering, det er et generelt problem med 
dårlig apportering til prøverne. HUSK Træningsdag 17marts på mors. 

 
Niels Pedersen 

Især slæb har altid været en disciplin hvor de Danske hunde har gjort det skidt, så en 
opfordring 
 

Ole Nielsen 
Nu hvor vi har fået genetableret en fornuftig økonomi, kan vi evt. støtte med tilskud 

til prøver eller støtte til kørsel til f.eks. hovedforsamling. 
Årsmødet godkendte at bestyrelsen arbejder videre med hvad vi evt. kan støtte.  
 

Jan Erik Løvgren 
Det kunne også være en mulighed at støtte dem der vil deltage i træningssamlinger i 

Tyskland. 
 
Hardy 

Hvordan går samarbejdet med Slesvig Holstein? 
- Tage Toft og Søren Buskbjerg har også kun positive erfaringer fra prøver i SH 

- Ole Lund og Ole Nielsen samme oplevelse. 
 
Henrik Østergaard 

Vi giver kun adgang til medlemmer, men der kommer mange andre anmodninger. Vi 
fortsætter med at lave gruppen lukket. 
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Hvis nogen har lyst til at lægge noget op på face-book gruppen og ikke selv kan, kan 
de sende det til Henrik Østergaard. 

 
Husk at give besked ved ændring af telefon nr., mail og post adresse. 
 

Ref. Ole Nielsen 
 

 
 
 

 


