Wactelhundegruppen DK
Årsmøde 2018 (4. marts kl. 10.00)

Årsmøde 2018 blev afholdt Søndag d. 4Marts 2018 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 (på valg)
Henrik Østergaard Christensen
Ole Nielsen
Jesper Nyborg
Per Borup Andersen (på valg)
6. Valg af suppleant og revisor.
Bjarne Christiansen (på valg)
Hardy Jensen (på valg)
7. indkomne forslag
8. Eventuelt.

Referat.
Deltagere: I alt 17 (58 medlemmer i 2018)
Formanden bød velkommen til årsmødet 2018
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, vi er glade for at så mange møder op og viser interesse for det vi
laver sammen og med vores hunde.
2017 startede med årsmøde samme sted som her, stor tak til Bjarne for at vi kan
komme her. Der kom 20stk. til mødet, vi havde en god dag hvor meget blev vendt, vi
havde indtryk at alle havde en god dag.
I bestyrelsen var der lidt udskiftning, Svend Lassen forlod os og ind
kom Per Borup. Torben Tomsen forlod os og ind kom Henrik Østergård
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende
Formand Ole Lund/ Info hjemmesiden www.wachtelhunden.dk
Kasser Henrik Østergård/ Facebook wachtelhunde gruppen i danmark
Aktiviteter, træning og prøver Ole Lund. Ole Nielsen og Jesper Nyborg
Referent og Sekretær Ole Nielsen
Støverhundegruppe Jesper Nyborg og Ole Nielsen
Per Borup skal have arbejdsområde
Suppleant Bjarne Christiansen
Revisor Hardy Jensen
Avl‐Formidling Mikkel Bengtsson
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Træning til JP
12‐03 Nordjylland ved Tårs
Hunde som skulle til JP mødte op og vi havde en god dag, vi forsøger med denne dag
at hjælpe hvis der mangler noget + forsøge at vise hvordan prøven afvikles.
19‐3 Mors ved Henrik Nielsen
Igen tak til Henrik for at skaffe super terræn til at afvikle test på Harer, igen en god
dag hvor vi forsøgte at vise hvordan prøven vil afvikles, alle kom på harer nogle flere.
Så kom tiden til Prøverne JP
Vi havde 3 hunde til afprøvning i Schleswig Holstein, det blev til 2 stk. 2 præmie og
1stk. 3 præmie.
Vi havde 2 hunde i Sachsen Anhalt mener det blev til 1stk. 2 præmie og et 0 præmie
Træning til EPB
Vi tilbød to datoer, 18‐06 i Nordjylland og 27‐08
Vi aflyste den 18‐06 da der kun var en tilmelding
Træningen i Klosterheden ved Niels Pedersen blev afholdt
Prøver EPB
To hunde var til afprøvning i Schleswig Holstein, det blev til en 2 præmie og et 0,
begge med gode point.
Så har der været 1 til prøve i Sachsen Anhalt, det blev til et 0 præmie men igen med
gode point.
Jesper Nyborg arrangerede træning med vores riffel/socialt samvær den 8September.
Så har Jesper planlagt jagter med vores hunde i Tyskland, Jesper fortæller om det
under udvalg.
Året 2018 starter med træning af vores unghunde, det ser ud til at vi får et par gode
dage med mange tilmeldte.
Tak til Bestyrelsen for godt samarbejde, et must for at vi gider blive ved.
Tak til alle dem som hjælper bestyrelsen med diverse, stiller lokaler – terræn – hjælp
til træningsdage.
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
Avl og hvalpeformidling (Ole Lund)
Tak til Mikkel Bengtson for hjælp til hvalpeformidling.
Mikkel har haft mange henvendelser, og vurdere om dem der kontakter ham i forhold
til om vi som Wactelhundegruppe kan formidle hvalp. Alle skal bekræfte at de vil
afprøve og røntgenfotografere hunden, ellers kan vi ikke hjælpe.
Der er kommet 5 hunde til landet som vi har formidlet.
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Aktiviteter (Jesper og Ole) og Info(Ole Lund)
Træning i Klosterheden gik fint og Niels har givet tilsagn om at vi ige kan komme der
ud i år.
Skydetræning i Ulfborg, med efterfølgende hygge hos Jesper, var igen i 2017 en
succes.
Vi prøver at gentage arrangementet igen i år
Der bliver mulighed for:
Haretræning på Mors (JP)
Søndag 18 marts
9 tilmeldt til mors Henrik Nielsen.
Træning i Nordjylland (JP)
7 tilmeldte 11 marts.
Støbergruppen (Jesper Nyborg).
Alle jagter i Alt Rupin blev desværre aflyst.
I år har vi fået mange invitationer fra både Hangelsberg og Alt Rupin. Der kommer
noget ud om jagterne snarest.
Der er også kommet mulighed for evt. jagter 20km øst for Alt Rupin som vi kikker på
og hvis det kan lade sig gøre formidler vi også det.
Glashütte er personlige invitationer, så vi har ikke i 2017 haft indflydelse på hvem der
har været der nede.
I år forsøger vi at begrænse de enkelte ture så der max er 6-7 på hver jagt i forhold
til bolig.
Spørgsmål/kommentarer:
4. Kassererens beretning.
Beretning ved Kasser Henrik Østergaard
Kassen blev overtaget i marts, og startede med en oprydning i ind og udmeldelser så
alle medlemmer nu er betalende.
Tysklandsjagterne gav 2000 i indtægt da ikke alle ønskede at få pengene tilbage, i
forbindelse med aflysningerne.
Regnskab er revideret og udsendt til alle medlemmer.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt, med et overskud på ca. 7400,-.
5. Valg til bestyrelse.
På valg til bestyrelse er:
Ole Lund (genvalg 2år)
Per Borup Andersen (genvalg 2år)
Begge blev valgt.
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Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:
Formand
Ole Lund
Kasserer / facebook
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.
Ingen.
8. Evt.
Henrik Østergaard
Henrik foreslår at vi fortsætter med kontingent og pris på tysklandsjagterne.
Når vi har fået genetableret en fornuftig økonomi, kan vi evt. holde et større
arrangement, støtte med tilskud til prøver, eller støtte til kørsel til f.eks.
hovedforsamling.
Hvis nogen har lyst til at lægge noget op på facebook gruppen og ikke selv kan, kan
de sende det til Henrik
Henrik Nielsen
Foreslår at folk støtter op om især haretræning og møder op som hjælpere når der
skal findes hare.
Allan Menne Pedersen
Allan har lejet riffelbanen i Hadsund 9juni det koster 50-75kr alle er velkommen,
tilmelding hos Allan på 22 63 88 56
Der bliver også mulighed for haglskydning.
Tage Toft
Der sker ikke meget på hjemmesiden.
Ole Lund forklarede at det er bevidst, den er primært til nye medlemmer som skal i
kontakt med os. Det er nu på facebook vi fortæller om hvad der foregår.
Ref. Ole Nielsen
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