
Bestyrelses møde den 11-05-2013 i Holme 
Fremmødet: Tind Kristiansen, Erling Sparvath, Flemming Jensen, John Andersen, Frank Andersen, 
Eigil Rasmussen, Ivan Jørgensen, Palle Hansen 
Dagsorden. 

1. Medlemstal og økonomi: 
119 medlemmer 39.000 på konto 20.000 på L L konto 
Der er mange gl. medlemmer som ikke har betalt, Frank sætter et brev sammen til 
de medlemmer som ikke har betalt 
 

2. Bladet / redaktionsudvalg/ nyhedsbrev: 
Der kommer noget til bladet. Tind kommer med det som skal stå i lederen 
 

3. Hjemmesiden: 
Den bliver opdateret af Kylli og Kristian, når vi sender noget  
  

4. Familiedag/aktivitetsdag: 
Det bliver holdt nede ved John og det bliver den 10. august. Der bliver så man kan 
prøve den norske og tyske prøvegrav. Vi inviterer de andre gravgående 
hunderacer, Flemming sender til de andre, Prisen hund med fører 100 kr. pris pr. 
person 75 kr. Ivan laver annoncen       
 

5. Tysk jagtterrier weekend 2013: 
Avlsprøve den 29. sep. Afholdes ved Niels i Horsens, prøveleder: John Andersen, 
der skal noget i bladet om det. Det sender John til Ivan 
     

6. Gravdommer/ prøveleder seminar: 
Vi skal have mere ens regler for, hvordan vi træner hunden, så det tages op til 
næste træner seminar til februar/marts 2014 
 

7. Internationalt arbejde: 
Der bliver holdt et møde hvert år i et af de medlemslande, så vi sender Palle og 
Jesper til de møder, Palle og Jesper spørger jagtterrier klubben i Sverige om hjælp 
til internationalt arbejde. Vi skal også forhøre os om, hvem der har stemmeret, om 
det er de fremødte fra et land eller en bestemt person (formanden for klubben i det 
land) 
Palle oplyste at der er familiedag 24-26. maj i tysk jagtterrier klub i Tyskland.  
 

8. Indkomne forslag: 
Live opdatering af årets tyske jagtterrier: 
Det er Kylli/Erling som står for det 
 
Opdelt hvalpeliste: 
Skal laves en A og B liste, A er for den som har bestået en avlsprøve og som for 
hanner har opnået en 1.pr. og SG. SG. Og for tæver 2.pr. og G. G. B listen er for 
alle hunde derudover. 
 

9. EVT: 
Roskilde dyrskue den 7-9. juni der er vi med i en stand ved jægerforbundet. 
Standen som bliver brugt skal over til Ivan så vi kan bruge den til Landsskue i 
Herning 4-6. juli der skal vi have en stand ved jægerforbundet  
 
Der bliver lavet et skema som dem der har en træningsgrav skal have og være 
synlig for dem som kommer til træning  


