
Referat fra bestyrelsesmøde den 03.02.2013 
 
Fraværende: Ingen 
 
1. Medlemstal og økonomi. 
Pt. har 88 medlemmer betalt kontingent. 
Kassebeholdningen pr. 1/2: 43.991,63 kr., og på LL-kassen står der 20.000 kr.  
 
2. Forberedelse af generalforsamling 2013 herunder budget.  
Detaljerne vedr. generalforsamlingen blev gennemdrøftet. 
I det udarbejdede budget for 2013 er indføjet en udgift på 4.000 kr. til internationale møder, hvor 
John Andersen deltager som bestyrelsens repræsentant. 
Budgettet vil give et driftsunderskud i 2013, hvilket peger på en kontingentforhøjelse i 2014. 
 
3. Prøveudvalg/aktivitetsudvalg. 
Sjællandsk Prøveregion arrangerer forårs avlsprøve, og bestyrelse indbyder til avlsprøve, 
brugsprøve og certifikatudstilling i september. 
Indbydelse til regions generalforsamling averteres i bladet og sendes på mail til medlemmerne af 
prøveregionen.  
 
4. Bladet, redaktionsudvalg, nyhedsbrev. 
Kylli stopper som redaktør med dette nr. af bladet. Derfor søges en ny redaktør, så har du lyst til at 
påtage dig jobbet, eller kender en, der vil gøre det, så henvend dig til Flemming. Alternativet er, at 
der i stedet for bladet bliver udsendt et mailbaseret nyhedsbrev. 
Bestyrelsen udarbejder en vedtægtsændring til §15, så der tilføjes et stk. 4, der kompenserer for 
mgl. redaktør eller andre forhold.  
Der forberedes et redaktions udvalg - fra Sjælland er der allerede Kristian og fra bestyrelsen Frank. 
Repræsentanter fra Jylland forventes at tilgå. 
 
Hjemmesiden. 
Du opfordres til at sende jagtbilleder til Kylli, så de kan blive lagt ind på billeddatabasen. 
Hvalpelisten udvides med "forventet hvalpekuld". Der oprettes en side med medlemstilbud. 
 
Gravtrænerseminar. 
Afvikles den 9. marts kl. 9.30 hos John i Føvling. 
 
Hvad vil vi med FDA? 
Klub har for øjeblikket ingen interesse i FDA. 
 
Indkomne forslag. 
a) Skal resultatet fra tyske prøver tælle med ved kåring af årets jagtterrier? Svar: Nej  - ingen 
udenlandske prøveresultater tæller med. I Danmark er det kun muligt at få ydelsestegn i grav, og 
markdelen på avlsprøve. 
b) Erling ønsker træningsgrav godkendt. Svar: bestyrelsen kigger på det. 
c)Bestyrelsen foretager en revision af vedtægterne. Resultatet fremlægges på generalforsamlingen i 
2014. 
d) Prøveregioner - skal de fortsat holde prøverne, eller er det bestyrelsen, som står for det. Se under 
pkt. 3 i referatet. 
 
Evt. 
Kylli bestiller trykt eksemplarer af markprøveregler, hvor i hun indføjer bedømmelser i tysk 
drejekedel. 
 
Referent: Chr. Hansen 


