DANSK BRETON KLUBS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN
24.03.2017
Formand Søren Stenhøj indledte med at bede forsamlingen rejse sig og holde 1 minuts stilhed, til ære for
klubbens æresmedlem og tidligere mangeårige kasser Betty Hansen, som døde den 19.marts og blev
begravet den 24.03.2017.
1. Valg af dirigent:
1.1. Kell Petersen blev enstemmigt valgt og kunne starte med at konstatere at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning v/Søren Stenhøj – herunder udvalgenes beretning:
2.1. Bestyrelsens beretning v/Søren Stenhøj.
DJU har fremsendt forslag til ændringer af Fælles Markprøver Regler, til behandling på
generalforsamlingen. Disse er vedhæftet.
Søren indledte generalforsamlingen med at konstatere, at bestyrelsens ambitioner for året 2016 ikke blev
helt efterlevet. Dette p.g.a. sygdom. Det ændrer dog ikke ved, at klubben sammen med
aktivitetsudvalgene kan være stolte af et ekstremt højt aktivitetsniveau med masser af tilbud til både nye
og gamle medlemmer. Tak til de mange, som bidrager til dette.
Vi er ved årets udgang ca. 492 medlemmer.
Der er i 2016 stambogsført 119 breton´s. Igen en lille fremgang.
Der er registreret 13 hunde på avlsrådets hanhundeliste. Der er vist plads til et par stykker til!
Herefter blev sundhed, årets markprøver, apporteringsprøver og udstillinger kort opsummeret med antal
deltagere og vindere. Det kunne konstateres at årets præmieringsprocent er på 30,9% hvilket er yderst
tilfredsstillende.
Sidste år blev det bragt i forslag, at klubben skal søge DKK om at få mesterskabsprøven i apportering
anerkendt og stambogsført. Udarbejdelse af ajourførte regler foreligger nu til bestyrelsens godkendelse.
Dette skal på plads i år.
DBK internt og Klubben i øvrigt
Der er god gang i aktivitetsudvalgene, hvor det er glædeligt at se et fortsat stigende antal deltagere. Den
tidligere lancerede ide med mentorer er bl.a. p.g.a. sygdom og andre forhold ikke kommet rigtigt i gang.
Men, aktivitetsudvalgene har heldigvis ”styr” på de fleste nye.
Klubbens bestyrelse har på opfordring tildelt klubbens mangeårige medlem Søren Rebsgaard klubbens
hædersbevisning for hans store arbejde med at sikre gode terræner og træningsmuligheder for bretons
på Fyn.
Det politiske verdensbillede:
Derby-udvalget:
Intet specielt at bemærk.
DKK:
DKK har i forskellige sammenhænge i forhold til DBK og i forhold til FJD-problemstillinger indtaget en
noget afvisende og uforståelig attitude i forhold til samarbejdet med specialklubberne under FJD.
DBK har, som tidligere oplyst anbefalet, at der afholdes et møde mellem DKK og specialklubberne i FJD til
en form for samråd, for at afklare de enkelte klubber forventninger til den stående hund og
prøvesystemet. Dette er ikke lykkedes

DKK har også sin helt egen måde at behandle ”dårlige” parringer på. Parringer i modstrid med DKK´s
egne regler kan åbenbart godkendes med stambogsføring til følge
DKK var vært for et velgennemført VM for stående jagthunde. Vejrguderne havde DKK dog ikke styr på.
Ingen danske hunde havde heldet med sig.
FJD:
FJD er fortsat ved at finde sine ben. Bestyrelsen konstaterede i foråret 2016, at formuen stort set var
væk, og det nye forretningsudvalg fik i opdrag at rydde op og komme med forslag til en bæredygtig
økonomi.
I forhold til samarbejdet er der løbende en god dialog i forretningsudvalget, hvor formand Søren Stenhøj
er indtrådt. Der er ikke nødvendigvis enighed, men dialogen foregår på en sober måde.
Der skal her blot fremhæves, at DBK af princip fortsat vil arbejde for, at behandling og indstillinger
omkring ændringer o.l. i Fælles Markprøve Regler skal behandles efter klubbernes størrelse. Det er
fortsat bestyrelsens opfattelse, at FJD skal ses under et, og ikke som to selvstændige afdelinger –
kontinentale og engelske.
Med fare for at træde enkelte samarbejdspartnere over tæerne, skal det konstateres, at det på ingen
måde er betryggende, at de små klubber i dag kan styre FJD på antallet af klubstemmer. Klubber, som
repræsenterer op til 70 % af racerne/medlemmerne, kan i dag sættes uden for døren
DJU og Fælles Markprøve Regler:
Desværre har DJU udviklet sig fra at være et samarbejdende forum til at blive en krigszone. En stor del
af skylden kan henføres til det tidligere FJD-formandskabs opførsel i DJU-regi. Men, det ændrer dog ikke
ved, at alle deltagere i samarbejdet må tage deres ansvar for, at der mangler troværdighed omkring
arbejdet i DJU.
DBK´s bestyrelse finder det fx uværdigt, at samarbejdspartnerne i DJU ikke evner loyalt at bakke op om
egne beslutninger, og loyalt arbejde ud fra dem. Efter at have behandlet den nye 36 måneders regel på 3
DJU-møder, formår autonome kræfter at skabe så meget uro, at en af samarbejdspartnerne til møde nr.
4 tryller en dispensationsordning op ad tasken. DBK´s bestyrelse ønsker på ingen måde at deltage i
sådanne farcer.
Høring og status i øvrigt:
DJU har sendt flere forhold til høring. Der henvises til det annoncerede materiale, som vi kort vil
gennemgå i forlængelse af beretningen.
DBK´s bestyrelse er af den opfattelse, at den stående hund fortsat har en stor fremtid, som en af
jægerens foretrukne jagthunde. Vi er selv med til at afgøre dette. DBK kan brøste sig af, at vi fortsat via
klubaktiviteter og aktivitetsudvalg rammer rigtig mange medlemmer.
På bestyrelsens vegne skal igen i år lyde en stor tak til alle dem, som får maskineriet til at køre. En
særlig tak skal selvfølgelig tilgå prøvelederen for beretningsårets hovedprøve i 2016 – Peer BæchLaursen.
En stor tak til klubbens redaktør af Jagthunden – Anne E. K. Kristensen, som har formået at fastholde
vore mange sider med godt og relevant stof. Hun er nu stoppet, og vi mangler en ny redaktør.
Tak til alle tillidsvalgte og især tak til alle klubbens medlemmer for den store opbakning til årets mange
aktiviteter, og endelig skal der lyde en tak til klubbens mange gode samarbejdspartnere og sponsorer.
Beretningen blev fremlagt og efterfølgende enstemmigt vedtaget.
3. Udvalgenes beregning – taget under pkt. 2.
4. forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Søren forelagde klubbens regnskab, som blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

5.Behandling af indkomne forslag:
Forslag til ændringer i vedtægter og retningslinjer for avl:
Forlag 1:
§8 Regnskab:
Stk.4. Regnskabet offentliggøres i medlemsblad eller cirkulære senest 14 dage før den ordinære
generalforsamling.
Ændres til:
Stk.4. Regnskabet offentliggøres på klubbens hjemmeside eller i et nyhedsbrev 14 dage før den ordinære
generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Forslag 2:
§9 Ordinær generalforsamling:
Stk.5.Dagsorden med navne på de foreslåede kandidater samt indholdet af indkomneforslag skal
offentliggøres på klubbens hjemmeside og skriftligt senest over for medlemmerne 14 dage før afholdelse
af den ordinære generalforsamling.
Ændres til:
Stk.5.Dagsorden med navne på de foreslåede kandidater samt indholdet af indkomneforslag skal
offentliggøres på klubbens hjemmeside eller skriftligt senest over for medlemmerne 14 dage før
afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Retningslinjer for avl:
Forslag 3:
Øvrige parringer:
Hvis en tæveejer kontakter avlsrådet om vejledning for at få sin tæve henvist til en hanhund, og denne
tæve ikke opfylder kravene til kategorierne 1,2 eller 3, kan avlsrådet alligevel godt anbefale en eller flere
af de godkendte avlshanner. Hvalpene kan ikke optages på den af avlsrådet udarbejdede parrings-og
hvalpeliste for kategori 1-,2- og 3-parringer, og avlsrådet må ikke henvise købere direkte til disse hvalpe.
Hvalpene kan dog optages på klubbens ”Hvalpeliste i øvrigt”, hvis tævens data opfylder de krav, der
stilles der.
Ændres til:
Hvis en tæveejer kontakter avlsrådet om vejledning for at få sin tæve henvist til en hanhund, og denne
tæve ikke opfylder kravene til kategorierne 1,2 eller 3, kan avlsrådet alligevel godt anbefale en eller flere
af de godkendte avlshanner. Hvalpene kan ikke optages på den af avlsrådet udarbejdede parrings-og
hvalpeliste for kategori 1-,2- og 3-parringer, og avlsrådet må ikke henvise købere direkte til disse hvalpe.

Hvalpene kan dog optages på klubbens ”Hvalpeliste i øvrigt”, hvis tævens data opfylder de krav, der
stilles der.
Parringer, hvor én af forældredyrene har en dårligere HD-status end C kan ikke annonceres under
”Hvalpeliste i øvrigt”
Der blev afholdt hemmelig, skriftlig afstemning og resultatet blev:
3 stemte blankt
24 stemte Ja
23 stemte nej
Der var 52 stemmeberettigede til stede, og da der ikke var 2/3 af de stemmeberettigede som stemte for
forslaget, blev det ikke vedtaget.
6. Valg
6.1 Valg af formand
Formand Søren Stenhøj er ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jens Ole Nielsen modtog genvalg
Thomas Severinsen blev valgt i stedet for Kenneth Ringgaard Schultz
6.3 Valg af 2 Suppleanter
Claus Rasmussen modtog genvalg
Benny Kühlmann blev valgt i stedet for Jan B. Larsen
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Revisor Ivan Hansen blev genvalgt og Torben P. Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant
7. Eventuelt
Kell Petersen takkede forsamlingen for god ro og orden
Formanden takkede Kenneth Schultz for 4 år i bestyrelsen, og Anne Krog Kristensen for arbejdet som
redaktør for klubben i Jagthunden.
Årets Unghund 2016: Strandbys Bon v/Jens Stenhøj – 18p
Årets Hund 2016: Midtvejs Loke v/Karsten Hinnerup – 35p
Der sluttes af med at takke Kell Petersen for dirigentposten.

Høringsforslag:

Der er modtaget fra DJU forslag til ændringer af Fælles Markprøver Regler (FMR) I 2017

Bestyrelsens kommentarer/forslag kan læses med rødt
1. §11 stk. 5 Betegnelsen HP (Hæderspris) afløses af CK
Fra FJD er rejst følgende forslag om at ændre HP til CK
For at man nemmere kan sammenligne betegnelser indenfor vinderprøver (VK) med vore
nordiske kolleger, forslås følgende til høring i organisationerne: HP (hæderspris) sløjfes, og der
indføres i stedet for CK, som kan gives til en hund, der i VK kunne opnå en 1.præmie i
åbenklasse/1.præmie i brugsklasse.
Bestyrelsen anbefaler forslaget. Der var fuld opbakning til forslaget fra generalforsamlingen.

2. §12 stk. 1 Ungdomsklassens aldersgrænse
På DJU’s bestyrelsesmøde den 8.august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1.januar
2017 med en prøvetid på 3 år:
§12 stk. 1 Ungdomsklasse. For hunde, der på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som ikke er
fyldt 36 måneder.
Fra FJD’s engelske gruppe er modtaget et forslag om at udskyde denne ænring, indtil der har
været afholdt en høring. Den nye aldersgrænse træder i kraft den 1.januar 2017 med en prøvetid
på 3 år. FJD’s forslag om at bevare aldersgrænsen på 24 måneder sendes hermed i høring.
Bestyrelsen tilslutter sig, at forslag kommer i høring. Bestyrelsen afventer generalforsamlingens
kommentarer til ændringen. Der var markant flertal for at vende tilbage til aldersgrænsen på 24
måneder.

3. §13 Championater
Fra FJD er der rejst forslag om krav til mindst én situation, hvor der fældes fugl for hunden, for at
kunne opnå et Jagtchampionat (DKJCH) eller Brugschampionat (DKBRCH). Følgende forslag
sendes i høring:
På alle prøver med fældning af fugl indføres betegnelsen VP (Vildtpris). Denne gives til en hund,
som har haft en korrekt og kom plet situation, hvor vildtet er fældet og apporteret i henhold til
reglerne. For at opnå DKJCH og DKBRCH skal en hund mindst en gang have fået tildelt VP i
forbindelse med en af de kvalificerende (ifølge bestemmelserne om det gældende championat)
placeringer. Ellers de samme regler som hidtil.

Bestyrelsen anbefaler, at man fastholder de nuværende regler, og at man i stedet rydder op i de
skydeprøver, hvor det åbenbart er svært at fælde fugl. Der var fuld opbakning til Bestyrelsens
anbefaling fra generalforsamlingen.
4. §14 stk. d Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr m.m.
Der foreslås tilføjet følgende sætning:
Der henvises i øvrigt til ”Regler for tilbagebetaling af tilmeldelsesgebyr” på DJU’s hjemmeside.
Bestyrelsen har ingen bemærkninger til dette. Der var fuld opbakning til forslaget fra
generalforsamlingen.

5. §14 stk. i Aflysning af prøve.
§14 stk. i sidste sætning: For ikke færdigbedømte hunde osv ”udgår”.
Bestyrelsen har ingen bemærkninger til dette. Der var fuld opbakning til forslaget fra
generalforsamlingen.
6. §14 stk. k Dopingreglement
§14 stk. k. Her nævnes DKK’s dopings reglement af 1.januar 2004. Dette reglement er nu afløst
af nogle retningslinier, som ligger på DKK’s hjemmeside. Der foreslås følgende ny tekst.
At behandle tilfælde af doping i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs (DKK) retningslinier
på DKK’s hjemmeside under rubrikkerne: For hundeejere/Sundhed/Doping.
Bestyrelsen har ingen bemærkninger til dette. Der var fuld opbakning til forslaget fra
generalforsamlingen.
7. §16 stk. 2 Begrænsningen af dommeropgaver før DM
§16 stk. 2 foreslås kun at gælde ordførerskaber. Forslag til tekst:
Stk. 2 Dommerne på DM må ikke samme år have fungeret som ordførende dommere på
organisationernes eller specialklubbernes efterårsvinderprøver.
Bestyrelsen kan ikke støtte ændringen, og forholdet bør indgå i en større drøftelse omkring
dommernes kvalifikationer, bedømmelse af samme samt fx regler vedrørende
indstilling/udpegning af dommere til VK og DM. Se ændring til §16 stk. 3. Der var fuld opbakning
til forslaget fra generalforsamlingen.
8. §16 stk. 3 Indstilling af dommere til DM
Fra Danmarks Jægerforbund er modtaget dette forslag til en ny formulering af FMR §15 stk. 3:
Stk. 3. Dommere til DM udpeges af DJU efter indstilling fra organisationerne.
DJ foreslåe, at DJU går helt tilbage til den oprindelige ordning, hvor alle DJU’s tre organisationer
havde retten til at indstille hvilke dommere, man foreslog skulle dømme DM. Siden havde FJD i
en årrække alene retten til at indstille. Indstillingsretten ligger nu hos Dommerudvalget (DUV).

Det er fortsat DJU’s bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Det understreges, at DUV
fortsat skal indgå i proceduren med råd og vejledning. Organisationernes indstillinger tilsendes
DUV, der herefter vurderer de indstilledes kvalifikationer samt foretager en rangering af de
indstillede dommere.
Bestyrelsen anbefaler forslaget. Der henvises i endvidere til ordførende dommer, jf. ændring til
§16 stk. 2. Der var fuld opbakning til forslaget fra generalforsamlingen.
9. §20 stk. 2. Markeringsdækkener.
§20 stk. 2 sidste sætning: Der er i øjeblikket dispensation for engelske racer, så de må bære et
markeringsdækken. Der foreslås, at denne dispensation bliver permanent. Ligeledes foreslås, at
det også komme til at gælde kontinentale racer.
Sætningen: ”Hunde, der er til afprøvning, må ikke bære dækkener uanset type ” foreslås afløst af
følgende tekst:
Det er tilladt hunde under afprøvning af bære et orange dækken, defineret ved at være
dækkende fra midt på halsen og ned før hofterne, samt på siden ned til, hvor ribbenene slutter.
Bestyrelsen anbefaler forslaget. Der var fuld opbakning til forslaget fra generalforsamlingen.
10. §24 stk. 5 Knaldapport
§24 stk. 5. Det foreslås, at teksten efter de tre første sætninger slettes, så den kun indeholder
følgende tekst: stk. 5 I opflugt og skud skal hunden forholde sig rolig. Knaldapport i brugsklasse
medfører, at en hund højst kan opnå 2.præmie.
I DUV’s vejledning afsnit 7C foreslår DUV, at sætningen ”I et i øvrigt svagt felt kan ordførende
dommer skønne, at knaldapportøren alligevel kan placeres” stryges.
Bestyrelsen anbefaler forslaget. Der var fuld opbakning til forslaget fra generalforsamlingen.
DUV’s vejledning til FMR vedr. hundens opførsel overfor husdyr.
I DUV’s vejledning afsnit 8 sidste afsnit foreslås teksten: ”Tages katten i rejsningen… ” ændres til
”Tages husdyret i rejsningen… ”
Bestyrelsen anbefaler forslaget. Der var fuld opbakning til forslaget fra generalforsamlingen.
Øvrige forslag sendt til høring af DJU omhandler udelukkende kontinentale forhold.
Sandby, den 1.marts 2017.

