Dansk Jagthunde Derby

Hørup den 20. november 2015.

Referat af udvalgsmøde den 3. november på Hotel Villa Gulle, Nyborg.

Til stede var: Flemming Fuglede, Poul Erik Dahl, Jan Lorentsen og Asger Stein.
Afbud: Poul Vestervang.

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift fra Derbyudvalgsmøde den 19. marts 2015.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden.
3. Kort opfølgning af referat fra mødet den 19. marts 2015.
4. Afvikling af Derby 2015 på Sjælland.
5. Derby 2016 i Nordjylland. Dato, standkvarter og prøveleder.
6. Indstilling samt indbydelse af dommere 2016.
7. Økonomisk oversigt samt oplysninger om tilmeldte hunde for Derby 2016.
8. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og revisor.
9. Næste møde.
10. Eventuelt.
Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet.
2. Dagsordenen godkendt.
3. Ingen kommentarer til punktet,
4. Et flot derby med mange gode hunde. Der var på 1. dagen skudt over tyve hunde. Et enkelt
hold kunne godt have ønsket en større fugletilgang. Alle dommerne var efterfølgende enige
om, at der havde været tilstrækkeligt med fugle til en forsvarlig bedømmelse. 2. heat og
matchning blev afviklet på meget publikumsvenlige marker, hvor vi var vidne til mange gode situationer. Standkvarteret var nyt, men levede op til alle forventninger mht. service og
gode forhold ved afgang til terrænerne begge dage. Ligeledes havde Proff-Dog, der var
sponsor for første gang med til at gøre parolen på 1.dagen mere stemningsfyldt i kraft
af opstillede bannere med hundenes logo på samt uddeling af foderprøver.
5. Derby 2016 afvikles i Nordjylland med Luneborg Kro som standkvarter begge dage.
Prøveledere: Ingerlise og Poul Rasmussen samt Asger Stein. 2. heat og matchning
afvikles på Toftegaard med Kristian og Arnold Klovborg som terrænledere.
Frokost og afslutning samme sted.

6.Følgende dommere inviteres til 2. heat og matchning: Allan Nissen (Ordf.), Anton Dahl,
og Flemming Fuglede. Indledende heats: H. P. Clausen, Erik Rimmen og Jens Hansen.
7.Regnskabet ser pt. fornuftigt ud. Der er forhåndstilmeldt ca. 125 hunde til Derby 2016.
Tilskuddet til udsætning af agerhøns på Fyn blev diskuteret. As foreslog, at de respektive
klubber drøfter dette på kommende bestyrelsesmøder.
8. Formand: Asger Stein, næstformand Poul Vestervang, kasserer og sekretær Asger Stein.
Revisor: Søren Stenhøj.
9. Næste møde: Torsdag den 17. marts kl. 18.00 på Luneborg Kro.
10. Derby 2017 afholdes i Sønderjylland med Erling Clausen og Asger Stein som
prøveledere.

Rettelser og kommentarer til referatet skal være sekretæren i hænde senest den 28. november
2015.11.20
Med venlig hilsen
Asger Stein.

