Dansk Jagthunde Derby
Hørup d. 28. november 2018.

Referat fra udvalgsmøde den 28. november 2018 på Hotel Villa Gulle, Nyborg
Til stede var: Flemming Fuglede, Jan Lorentsen, Poul Erik Dahl, Poul Vestervang og Asger Stein.
Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift fra Derbyudvalgsmøde den 15. marts 2018.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden.
3. Kort opfølgning af referat fra mødet den 15. marts 2018.
4. Afvikling af Derby 2018 på Sjælland.
5. Derby 2019 på Fyn. Dato, standkvarter og prøveledere.
6. Indstilling samt indbydelse af dommere til derby 2019.
7. Økonomisk oversigt samt oplysninger om tilmeldte hunde for Derby 2019.
8. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og revisor.
9. Næste møde.
10. Eventuelt.
11.
Referat:
1.
2.
3.
4.

Referatet godkendt og underskrevet.
Ingen yderligere kommentarer til punktet.
Ingen kommentarer.
Alle var enig om, at det var et værdigt afviklet derby trods de vanskelige vejrforhold med
sne og periodevis snestorm på 2. dagen. Der var på 1. dagen skudt over 25 % af hundene
og 2. heat og matchning bød på ca. 15 gange fugl på terrænet. Tak til Poul Ellehø,j som
trådte til med terræn til hele 2.dagen og fine lokaliteter for præmieoverrækkelsen, som
kunne afholdes indendørs.
5. Derby 2019 afvikles på Fyn med Vissenbjeg Storkro, som standkvarter i dagene 15-16
marts. Prøveledere Anders Varming og Asger Stein.
6. Der inviteres følgende dommere til derby 2019.
2. heat og matchning: Lars Nielsen (ordf: dommer), Poul Erik Dahl og Søren Stenhøj.
Indledende heats: Anton Dahl, John Bak og Anders Varming.
Poul Erik Dahl sørger for udfyldelse af præmielister og Jan Lorentsen er behjælpelig ved
præmieoverrækkelsen.
7. Der er pt indbetalt for 129 hunde for 1.rate. AS forventede et mindre underskud for årets
derbyregnskab, da der er prisforøgelse på trykning af programmet samt et årligt gebyr på

kr. 500,- for annonceringen af kommende derby i Jagthunden. Endvidere er der en ekstra
engangs- udgift på oprettelsen af den nye derbyhjemmeside. Drøftede ligeledes
tilmeldingsgebyret, som fortsætter uændret.
8. Formand: Asger Stein, næstformand Poul Vestervang, kasserer og sekretær Asger Stein og
revisor Søren Stenhøj.
9. Næste møde : Torsdag den 14. marts kl. 18.00 på Vissenbjerg Storkro.
10. Ingen kommentarer under punktet.

Rettelser og kommentarer til referatet skal være sekretæren i hænde senest den 8.
december 2018.11.28

Med venlig hilsen
Asger Stein

