Referat DBK 20121006
Tilstede: Søren Stenhøj Jørgensen ssj, Poul Vestervang pv, (on&off)Torben Andreassen ta, Anni Hansen
ah, Peer Bæch-Laursen pbl.
1. Referater fra tidligere
- Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 31. januar
Godkendt og underskrevet
- Underskrift generalforsamlings referat
Underskrevet
2. Konstituering af bestyrelsen – særlige opgaver
Se Ad.2
Nedsættelse af avlsråd
Se Ad.2 afventer avlsmøde ssj og ta
Medlemmer bør være aktive medlemmer både på Markpr. og Udstillng
3. Verserende sager – orientering
- Status for Pernille Hansen
Se Ad.3 afventer afgørelse fra DKK og DJU
- HHG henvendelse
Se Ad.3 Parringen annonceres forsat på hjemmesiden afstemning (3 for, 2 imod)
- Avlsrestrektioner DKK
afventer avlsmøde ssj og ta
4. Præcisering vedr. retningslinjer for avl i DBK-regi (oplæg følger)
afventer avlsmøde ssj og ta
5. Vinderklasse og Hubertus 2012 – dommere m.m.
Se Ad.5
6. Jubilæum – ideskitse, personer og pt. budgetramme
Alt ok, Steen Thomasberg blev foreslået i stedet for LK til udvidet koordinerings udvalg
7. Orientering:
- DJU
- FJD
- Engelske Markedsførings udvalg
8. Løst og fast – hovedprøve m.m.
Hovedprøve 2012 5-7. apr. Standkvarter Videbæk Fritidscenter
Hvordan behandler vi sportens konger terrænledere faste procedure udarbejdes
Styr på pokaler?
Vil DBK tilbage købe intakte præmie glas inkl. emballage til ½ pris?
Tema aften udstilling
Vi mangler udstillings dommere – enkelte emner blev drøftet
Nationalt avlsmøde arrangeres af ssj og ta
Fast procedure for takkebrev til tillidshverv
Næste møde okt. eller nov., evt 28 sept. aften

Bemærkninger/kommentarer
Ad. 2. Konstituering af bestyrelsen – særlige opgaver
Næstformand Torben Andreasen
OK
Sekretær Peer Bæch-Laursen
OK
Sponsoransvarlig Anni Hansen
OK
Avlsråd:
Winnie Beuchert
Michael Schrøder
Karin Krüger

Bør revurderes når nye retningslinjer indarbejdes.
Afventer avlsmøde
DBK´s ambassadør (udlandet)
Poul Valdemar Nielsen – har sagt ja til at være kontakt til jubilæum

OK, kontakter franske dommere

Ansvarlige mark- og apporteringsprøver
Sjælland: Claus Nielsen (mark og apport)
Fyn: Frede Nielsen (apport)
Trekantsområdet: ny person efterlyses (mark)
Øvrige Jylland: Peer Bæch-Laursen (mark)
Nordjylland: Anni Hansen (apport og udstilling)

OK
OK
Ingen forslag
OK
Anni overvejer

Udstilling FJD: Torben Andreasen

OK

Andet
Markedsføringsudvalg – Peer – eksisterer udvalget ?
OK
Nye tiltag i FJD – Markvildtudvalg m.m. – gruppe på Sjælland under udvikling
Jagtudstillinger o.l: Ad hoc
Jagthunden: Allan Folmer Hansen
OK
Breton.dk: Lene Mortensen

OK

Kontaktpersoner
Bør afvente ny strategi for jubilæet
Jubilæum
Skitse blev gennemgået
Ad. 3. Verserende sager – orientering
Status for indberetning af hundefører
HHG henvendelse
Avlsrestrektioner DKK – ”nye” stambogføringsregler
Hundefører-sagen
Sagen er overdraget til DJU og DKK. DJU har sendt den til høring hos organisationens juridiske
tilforordnede. Sagen er ren politik. Det tyder på, at der ikke er direkte hjemmel i FMR til at iværksætte
sanktioner.
DKK har i skrivende stund ikke kvitteret.
Sagen må gå sin gang, da den er principiel..
Henvendelse fra HHG vedr. kategori 3-parring
Der henvises til redegørelse fra Torben A, formanden og Winnie B. Konklusionen i denne skal meddeles
HHG, ligesom at der skal ske en præcisering af retningslinier for avl med breton. Der henvises til forslag.
I forhold til den tilhørende mail-korrespondance bestyrelsen i mellem, bør vi selvfølgelig drøfte, hvornår
meningstilkendegivelser via diverse korrespondance kan anvendes til at danne grundlag for en
(flertals)beslutning. Formanden anbefalede, at et sådan punkt behandles på næste møde, men tilkendegav
samtidig, at han var af den opfattelse, at beslutninger via e-mails o.l. kun kan ske i enighed. Såfremt en sag er
vigtig nok, må den udløse et ekstraordinært møde – uanset prisen.

Avlsrestrektioner – nye stambogføringsregler
Brev fra DKK anerkender klubbens forslag vedtaget på generalforsamlingen. .
Skal vi skrive til bestyrelsen på ny, eller skal vi udarbejde et åbent brev til offentliggørelse i Hunden omkring
manglende svar på handlingsplan for afdækning af HD-problematikken ? Eller skal vi bare lade den dø ?
Bestyrelsen besluttede at tilskrive DKK endnu engang for et svar om DKK´s forventninger til
arbejdet/forskning vedrørende HD.
Ad 4. Præcisering vedr. retningslinjer for avl i DBK-regi (oplæg følger)
Se ovenstående samt forslag. Præcisering af ansvar ved parringer efter DBK´s retningslinjer meldes ud i
nyhedsbrev.
Ad. 5. Vinderklasse og Hubertus 2012 – dommere m.m.
Vinderklassen afholdes den 29. september. Jeg foreslår Poul Vestervang (ordf.), Bjarne Siig og én
Sjællænder (Mogens, Jørgen, Niels Erik …). Poul V og Bjarne S mangler point som dommere. Der mangler
endeligt tilsagn om 2 formiddagsterræner.
Hubertusprøven afholdes fredag den 28. september hos Claus Raahauge. Der er aftalt en større udsætnings af
agerhøns. Dommer ikke afklaret.
Nyjægerarrangement afholdes af Jan Nielsen og formanden i samarbejde med andre klubber.
Med hensyn til øvrige arrangementer henvises til FJD-referater.
Ad 6. Jubilæum – ideskitse, personer og pt. budgetramme
Materiale vedhæftes. Det er vigtigt, at udvalget får godkendt den overordnede skitse samt et indledende
budget for jubilæet. Dernæst skal vi være enige om de personer, som vi ønsker at kontakte. Der afholdes
møde lokalt inden sommerferie. Poul V er ansvarlig for dette.
Underskudsgaranti: kr. 50.000 + 25.000 til film (Jespers Fond samt aktivitetsudvalg)
Ad 7. Orientering:
- DJU
- FJD
- Engelske Markedsførings udvalg
Der gives en kort orientering. Der henvises til de udsendte referater. FJD af 9. maj er endnu ikke udsendt.
Ad 8. Løst og fast – hovedprøve m.m.
Væsentlige mangler i det organisatoriske, men ….. Tror ikke deltagerne oplevede dette.
Sponsor – Torben A giver en opsamling på Royal Canin – har væsentlig betydning for jubilæet.
Kassererskifte – status
Årbog og nedbrud af ekstern harddisk
Udsendelse af nyhedsbrev ?
Næste møde

Notat
”Opstramning” af retningslinjer for avl
For at imødegå kritik i forbindelse med ekstreme situationer foreslås følgende præciseringer:
Godkendelse af parringer af Dansk Breton Klubs avlsråd er bindende når forældredyrene opfylder de givne
betingelser, der er angivet for den enkelte kategori-parring, 6 måneder før parringen gennemføres første
gang.
Avlsrådet er pligtig at tilsikre, at forældredyrene overholder de beskrevne krav, jf. retningslinjerne. Det er
opdrætters ansvar at sikre, at hvalpene kan stambogføres i Dansk Kennel Klub, når parringen gennemføres.
Såfremt der opstår forhold, der gør, at hvalpene ikke kan stambogføres, vil godkendelsen af parringen
bortfalde. Opdrætters ret til annoncering af parringen/hvalpene via Dansk Breton Klub bortfalder ligeledes.
Opdrætter er pligtig til at meddele sådanne forhold til klubben.
Eksempler på ændring af forudsætninger:
Ændring i indeks – bagudrettet (kun kategori 3)
Matadoravl - avlsforbud
Frakendelse af præmie

Ændring i HD-status ved omfotografering
Ældre tæver – manglende accept af advarsel

