
Dansk Jagthunde Derby 

Hørup den 10. november 2016. 

Referat fra udvalgsmøde den 9. november 2016 på Hotel Villa Gulle. 

På grund af større uheld og efterfølgende lukning af motorvejen havde Flemming Fuglede og Poul 

Erik Dahl ikke mulighed for at nå frem til mødet. Derfor blev mødet afholdt som telefonmøde. 

Til stede var: Jan Lorentsen, Poul Vestervang og Asger Stein. Over telefon: Flemming Fuglede og 

Poul Erik Dahl. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift fra Derbyudvalgsmøde den 17. marts 2016. 
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
3. Kort opfølgning af referat fra mødet den 17. marts 2016. 
4. Afvikling af Derby 2016 i Nordjylland. 
5. Derby 2017 i Sønderjylland. Dato, standkvarter og prøveleder.  
6. Indstilling samt indbydelse af dommere 2017. 
7. Økonomisk oversigt samt oplysninger om tilmeldte hunde for Derby 2017. 
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 udmærket derby, hvor der var skudt over mange hunde. Meget fine rammer til afholdelse af   

     festmiddagen, samt fine faciliteter på Toftegårdene, hvor 2. heat og afslutningen fandt sted. 

     Poul Rasmussen har meddelt derbyudvalget, at han trækker sig, som medprøveleder, men er 

     villig til at stille terræn til rådighed, hvis disse er egnede. AS har sendt Poul Rasmussen en tak-  

     keskrivelse for indsatsen, som prøveleder igennem mange år. 

5. Derbyet afholdes i Sønderjylland 2017 med Erling Clausen og Asger Stein, som prøveledere i  

     dagene den 16. og 17. marts. Standkvarteret bliver Vejen Kultur- og Sportscenter. 

     Anton Dahl havde ønsket en tilkendegivelse fra Derbyudvalget mht. aldersgrænser på  



    Dansk Jagthunde Derby. Derbyet er en avlsprøve og afvikles også fremover som sådan,  

    for årgangens engelske hunde, som kan starte i det år de fylder to år.  

    P.E. D sørger som sædvanlig for skilte til afslutning. AS køber vingaver til terrænledere, samt 

     Indkøb af præmier. 

6.  Følgende dommere inviteres til 2. heat og matchning: Ole Dahl (Ordf.), Erik Rimmen og Jan  

     Koch.          

     Indledende heats: Erik Petersen, Kr. Frøkjær Poul Vestervang. 

7.  Året vil komme ud med et underskud på ca. 6- 7.000 kr, hvilket skyldes øgede 

     priser på standkvarter og manglende rentetilskrivning samt udbytte fra værdipapirer Nordea  

     Bank.      

     Ligeledes er der betalt regning for trykning af programmer for året 2015. AS forslår, at man med 

      virkning fra d.d. hæver klubbernes kontingent til indkøb af præmier m.m. til 2.000,- kr. 

     Dette kontingent er ikke steget siden 2001. Alle klubber tilsluttede sig forslaget. 

     Der pt. tilmeldt 125 hunde, som har betalt 1. rate til derby 2017. 

8.  Formand: Asger Stein, næstformand Poul Vestervang, kasserer og sekretær Asger Stein 

     revisor Søren Stenhøj. 

9.  Næste møde: Torsdag den 16. marts kl. 18.00. 

10. Intet under eventuelt. 

 

Rettelser og kommentarer til referatet skal være sekretæren i hænde senest den 17. november 

2016.  

 

Med venlig hilsen 

Asger Stein 

      



      


