
Engelsk Setter klub I Danmark  
 

Bestyrelsesmøde 
 

Tid: onsdag 24. april kl. 18.00 
Sted: Ved Elisabeth og Peer Ravnsøvej 6 Grindsted 
 
Til stede var Allan Nissen (AN) Anders Varming (AV) Svend Aage Vad (SAV) Peer 
Clausen (PC) Tage Skov (TS) Line Clausen (LC) Kenneth Asmussen (KA) 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 
3. Meddelelser fra formanden (SJD) 

Har deltaget i 3 møder. (AN) orienterede om de 3 møder. Man arbejder 
fremadrettet på at lave et referat fra de 3 SJD-møder, som vil blive sendt ud til 
formanden og ESK-bestyrelsen vil blive orienteret herom. 

4. Meddeler fra kasseren 
(PC) informerede om økonomien som ser god ud. Hovedprøven er ca. gået i nul ikke 
mindst på grund af indtægter fra lotteri. 
 

5. Fordeling af udvalgsposter - Herunder ny redaktør af ESK sider i 
”Jagthunden” 

Avls og registreringsudvalget 
Line Clausen, Allan Nissen, Svend Aage Vad 
 
Forretningsudvalget 
Anders Varming, Allan Nissen. Peer Clausen 
 
PR og sponsorudvalget 
Udgår 
 
Præmier og pokaler 
Line Clausen 
 



Engelsk Setter klub I Danmark  
Webmaster 
Kenneth Asmussen 
 
Facebook Line og Kenneth bliver administrator på Facebook gruppen. 
 
Ny redaktør af ”Jagthunden” Harris har valgt at stoppe som redaktør af 
”jagthunden” til efteråret efter 6 år. Bestyrelsen takker har Harris for det kæmpe 
arbejde.   
Vi drøftede forslag til mulige nye redaktører og (AN) vil tage kontakt til dem. 
 

6. Derby 
Asger er fortsat repræsentant for Derbyudvalget i ESK frem til 2020. 
Vi drøftede forskellige nye muligheder for Derbyet. 
(SAV) vil gerne være repræsentant i Derbyudvalget efter Asger stopper i 2020. 
 

7. Vi tager hul på drøftelse om en visionsplan for ESK 
Vi drøftede mulige senarier om 10 år. 
Mentorordning 
Hvordan får vi flere medlemmer? 
Hvordan vækker vi interessen for hundesporten hos nye hundeførere? 
”Ny hundefører” Det kan ESK tilbyde. (KA) laver oplæg til hjemmesiden. 
Spørgeskema på hjemmesiden om visioner for klubben (KA) laver oplæg 
 

8. Kommende arrangementer i ESK 
a. Efterårsvinderklasse 

(AV) 29.9.19 Efterårsvindeklasse på Fyn. Vissenbjerg Storkro. Dommere: ord.f. 
Joakim Skovgård Larsen Flemming Sørensen, Jørgen Gordon Andersen mm. 

b. Klubweekend 2019 
(TS) 28.-30. juni ved Sunds. Program følger. Udstilling Jane Mortensen dommer. 
Apporteringsprøve lørdag og søndag. Dommere er ikke fundet endnu. Der er 
mulighed for camping med telt og camping på området. Der vil være lotteri.  
Der vil være udtagelse til racedyst. 
 

9. Foråret 2020 – Hovedprøve 
Hovedprøven bliver på Fyn fra Vissenbjerg Storkro. 27.-29. marts. 
Undersøgelse af alternativ som Fjelsted kro. 
Prøveleder er Anders Varming 
Forslag til 6 dommere, som (KA) tager kontakt til. 
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10.  Overdragelse af sekretærposten fra Tage 
(TS) overdragede de forskellige mapper og opgaver. I forhold til hundeweb, vil (AN) 
tage kontakt til Poul Aagård Sørensen om han vil være behjælpelig med at føje 
prøver på hundeweb. 
 

11.  Registrering af resultater 
(AN) Forslag om at prøveleder forpligter sig til at sende resultater for markprøver til 
en fælles side SJD 
 

12.  Næste møde 
28.9.2019 18.00 Vissenbjerg 
 

13.  Evt. 
(LC) Skal pokalerne graveres i Silkeborg? 
Vi bestemmer at det er pokalforvalteren der bestemmer det, så længe prisen er på 
niveau med det nuværende. 
 
 
 


