Wactelhundegruppen DK
Årsmøde 2017 (12/3-2017)

Årsmøde 2017 blev afholdt Søndag d. 12Marts 2017 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:
Svend Lassen ønsker at udtræde (ny vælges for et år)
Ole Lund (er ikke på valg)
Ole Nielsen (på valg)
Jesper Nyborg (på valg)
Torben Tomsen (på valg – ønsker ikke genvalg)
6. Valg af suppleant og revisor. (vælges for et år)
Bjarne Christiansen
Per Borup Andersen
7. indkomne forslag
Kontingent stigning 50kr
8. Eventuelt.

Referat.
Deltagere: I alt 20
Formanden bød velkommen til årsmødet 2017
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Bjarne Christiansen som dirigent og Ole Nielsen som referent.
Begge blev valgt.
2. Formandens beretning.
Velkommen til alle, igen vi glade for den opbakning i gør ved at deltage i de
arrangementer vi afholder.
2016 startede med 2 trænings/jagt dage på Mors ved Henrik Nielsen, den 07/2 og
21/2, det er 2 gode dage for unghunde masser af vildt, hvis unghunden ikke har
været ude og støve i skov eller mose er det med at starte. Henrik kan komme med
ros og ris da han er en erfaren Wactelhunde mand. Tak til Henrik.
12-03-2016 havde vi Årsmøde i samme sted som vi er i nu, tak til Bjarne for at vi kan
komme her. Over 20 mødte op, vi er meget glade for at så mange støtter op.
Vi
havde Erwin til at fortælle om prøver og regler, der var stor interesse for det, tak til
Erwin, en god dag, vi håber alle fik noget med hjem.
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20-03-2016 JP træning i Nordjylland- Skud –Stöbern –Vand.
Der er altid stor interesse når vi holder træning for vores unghunde og igen i år var vi
ved at væredem som skulle til prøve. Dagen forløb godt og alle fik noget ud af at
deltage.
24-03-2016 Hare træning på Mors. Vi forsøgte at komme før gyllevognen men sådan
er det, vi fik gået mange kilometer men alle kom for hare op til flere gange, vi slutte
med vand og gril super godt Henrik Tak igen og håber du vil fortsætte.
Så kom vi til JP prøverne i foråret, vi havde 6 unghunde til afprøvning i SchleswigHolstein alle bestod på nær en den ville ikke halse på harer men har bestået senere,
ikke nogen top pladseringer, men et resultat vi kan være bekendt, vi har ikke hørt
noget negativt fra dommerne.
02-07-2016 Skydearrangement Ulfborg igen en super god dag, Jesper fortæller om
det under udvalg.
Søndag den 18-09-2016 havde vi EPB træning i Hulsig ved Torben Thomsen, han
fortæller under udvalg.
10-09-2016 Vi havde 2 hunde til EPB afprøvning i Schleswig -Holstein, begge
dumpede men med fine point, det er en prøve hvor alt skal klappe begge fik dårlig
karakter i en disciplin
Vi havde 2 unghunde til afprøvning i LG 13 Sachsen-Anhalt og 4 til grønt kort, alle
bestod kort, unghunde 1 dumpede og en bestod.
Det kræver import tilladelse at deltage i apportering eller sweiss prøver. Det er ikke
en ny regel, det har bare ikke været håndhævet før.
Importerklæringer kan fås ved Ole Lund eller på hjemmesiden. Vejledning er vedlagt.
Der kommer nye regler vedr. HD fotografering hvis du er ved at købe hund, så
kontakt Ervind eller Ole Lund.
Husk at give besked ved ændring af telefon nr., mail og post adresse.
Beretningen godkendt.
3. Kort fra udvalgene.
Prøveudvalg (Ole Lund)
Se formandens beretning
Årets JP prøver afholdes i:
Treia Tyskland
Nyt sted i - Tyskland
Ribe Danmark
Datoer kommer senere
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Avl (Ole Lund)
Ingen nyheder.
Aktiviteter (Jesper og Ole) og Info(Ole Lund)
Skydetræning i Ulfborg, med efterfølgende hygge hos Jesper, var igen i 2017 en
succes.
Der bliver mulighed for:
Haretræning på Mors (JP)
Søndag 19marts
Tilmelding til Henrik Nielsen floravej@live.dk - 40685129. Husk en lang line og
haglbøssen.
Træning i Nordjylland (JP)
Blev afholdt 11marts, der var 3 hunde med.
Træningsdag til EP og EPB bliver arrangeret i sensommeren, datoer udsendes
særskilt.
Støbergruppen (Jesper Nyborg).
Jagterne i Tyskland 2016/17 forløb fint, og mange har gjort brug af muligheden.
Glasütte har været lidt rodet. Invitationen er sendt direkte ud så vi har ikke
koordineret turene.
Interessen for Hangelsberg var meget begrænset, og vi har derfor besluttet, at vi
heller ikke i år arrangere ture derned i regi af Wactelhundegruppen DK.
Da vi igen i år har fået invitation til at deltage i deres jagter, kan vi formidle kontakten
hvis der skulle være nogen der ønsker at jage i Hangelsberg i den kommende sæson.
I Alt-Rupin er der igen i år mange jagtmuligheder og datoerne er sendt ud tidligere på
året. Vær obs. på den korte frist. Der skal svares inden 14dage, hvis de ikke har
svaret tilbage inden 1maj, er jagt datoer godkendt.
Spørgsmål/kommentarer:
4. Kassererens beretning.
Aflagt af Jesper Nyborg
Vores kasser Torben Thomsen har desværre meldt afbud, og ønsker at trækket sig
som kasser.
Regnskabet er først afleveret i forbindelse med mødet, og vi har derfor ikke fået det
gennemgået.
Det ser ud til at der er en forskel mellem indtægter og udgifter, som vi efterfølgende
vil få styr på.
Forklaringen/beretning godkendt
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5. Valg til bestyrelse.
På valg til bestyrelse er:
Ole Nielsen (genvalg 2år)
Jesper Nyborg (genvalg 2år)
Torben Thomsen ønsker at udtræde - Henrik Østergaard Christensen (valgt for 2år)
Svend Lassen ønsker at udtræde - Per Borup (valgt for 1år)
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:
Formand
Ole Lund
Kasserer
Henrik Østergaard Christensen
Aktiviteter, træning og prøver
Ole Lund, Ole Nielsen og Jesper Nyborg
Avl og hvalpeformidling
Mikkel Bengtson (uden for bestyrelsen)
Info, kommunikation, hjemmeside Ole Lund
Referent og sekretær.
Ole Nielsen
Støverhundegruppe.
Jesper Nyborg og Ole Nielsen
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.
Kontingentstigning på 50kr/år. Godkendes.
8. Evt.
Lars Andersen
Hvis man ønsker at avle på en tysk hund i dk., kan hvalpene så registreres i Tyskland.
Ervind
Det kan man ikke, hvalpene skal registreres i det land de er født i.
Jesper Nyborg foreslår at det skal koste 200kr. pr. tysklandstur – godkendt.
Årets Wactelhundemand (flasken) gik til Ole Nielsen.
Wactelhundepokalen, som gives til årets bedste hund, uddeles ikke i år.
2-3september er der international JP prøve i Sverige. (Ervin skal derop som Dommer)
Der arrangeres evt. en tur med klubben.
Ref. Ole Nielsen
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