Dansk jagthunde Derby
Hørup den 4. april 2016.

Referat af udvalgsmøde den 17. marts på Luneborg Kro, Tylstrup.
Til stede var: Poul Vestervang, Poul Erik Dahl, Jan Lorentsen, Flemming Fuglede og Asger Stein.

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift fra Derbyudvalgsmøde den 20. november 2015.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden.
3. Kort opfølgning af referatet fra mødet den 20. november.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for år 2015.
5. Derby 2016 Nordjylland.
6. Derby 2017 i Sønderjylland. Prøveledere Erling Clausen og Asger
Stein.
7. Næste møde.
8. Eventuelt.

Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet.
2. Dagsordenen godkendt.
3. Ingen kommentarer til punktet.
4. AS fremlagde regnskabet, som viste et lille underskud, hvilket skyldtes, at der i regnskabsåret
Ikke var udbetalt renteindtægter samt udbytte fra værdipapirer i depot hos Nordea Bank.
AS oplyste endvidere, at der var fremsendt regning for trykning af programmer 2015 efter
regnskabets afslutning. Udgiften tages med i næste års regnskab. FF foreslog, at man igen
udbetalte et beløb til terrænleje/pleje. Dette blev ved vedtaget, og fra d.d. udbetales der
kr. 500,- til hvert hold samt matchningsterræn. Ligeledes blev det besluttet, at første rate
fremover hæves til kr. 250,- samt dkr. 300,- for udenlandske hunde. De nye takster er gældende for hunde, der er født i 2016 og som starter på derby 2018.

5. Derby 2016 afvikles med seks hold. 2. dagen afholdes på Gl. Toftegaard med Arnold Klovborg
som terrænleder. Frokost og præmieuddeling samme sted. AS kunne oplyse, at der var
flere annoncører i årets derbyprogram, hvilket Poul Rasmussen har været initiativtager til.
6. Derby afholdes i Sønderjylland 2017 med Erling Clausen og Asger Stein som prøveledere.
7. Næste møde afholdes den 9. november 2016 på Hotel Villa Gulle, Nyborg.
8. Intet under eventuelt.

Rettelser og kommentarer til referatet skal være sekretæren i hænde senest den 11. april 2016.

Med venlig hilsen
Asger Stein.

