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Bestyrelsesmøde 

 
Tid: 11.06.20 kl. 19.00 
Sted: Hos Anders Varming 
 
Til stede var Allan Nissen (AN) Svend Aage Vad (SAV) Anders Varming (AV) Peer 
Clausen (PC) Line Clausen (LC) Kenneth Asmussen (KA) Klaus Olsen (KO) 
 
 
1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
2) Fastlæggelse af endelig dagsorden. 

 
3) Meddelelser fra formanden. 
Det har været meget i coronaens tegn. 
SJD Per Kaa Christophersen har valgt at stoppe som formand for 
repræsentantskabet. Det er derfor næstformanden, der skal træde til som formand 
for repræsentantskabet. Det er Allan Nissen, der er næstformand og skal derfor 
efter vedtægterne være formand et år frem. 
 
Formanden kommer til at bruge noget mere tid på SJD qua den nye 
formandsgerning. 
 
NESK har henvendt sig, ang. avlsarbejdet i Danmark. Vi har sendt noget til dem. Det 
har de ikke syntes var tilstrækkeligt, men det var det vi kunne tilbyde. 
 

 
4) Meddelelser fra kasseren. 
Kassereren gennemgik årets budget, der pt. viser et passende overskud. 
 
Årsregnskabet for 2019 blev gennemgået. Det viser et passende overskud. Vi er 
tilfredse med resultatet, der giver os muligheder i forhold til nye tiltag. 
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5) Fastlæggelse af, hvornår og hvordan generalforsamlingen skal afholdes. 
Vi foreslår Generalforsamling d. 27. juni. Vi vil lave en udstilling kl. 9.30  
Kl. 12.00 Generalforsamling.  
Efterfølgende pattegris mm. Drigstrup Sognegård. 
 
Vi ansøger DKK om dispensation til at afholde en udstilling og vil spørge HP. Clausen 
om at være dommer og Anne Hansen og Philipp Hansen om at være sekretær og 
assistent. 

 
6) Kommende aktiviteter.  
Efterårsvinderklasse. Er fastsat 
Apporteringsprøver Der er forskellige apporteringsprøver arrangeret. Der er en god 
fordeling mellem prøverne på Fyn, Sjælland og Jylland. 
UKK 25. september. Vi vil høre om vi kan afvikle UKK ved Ole Kai Frank 
Årspokaler uddeles på generalforsamlingen 
Jagtmessen i Odense 16-18. oktober 
 
Gaver til medlemmer ved runde fødselsdag, jubilæer 
Vi sætter en grænse på 300 kr. pr. gave. 

 
7) Mediestrategi 
Grundlæggende set skal alle nyheder, billeder, aktiviteter og resultater på Facebook 
og hjemmesiden. Tiden, hvor man fik sine nyheder mm. alene igennem Jagthunden 
er forbi. Nyhedsstrømmen går meget hurtigere i dag og folk vil gerne være 
opdateret hurtigere med eksempelvis resultater, eller billeder fra forskellige 
arrangementer. 
 
Jagthunden er dog stadigvæk et godt supplement til dette og vi syntes fortsat det 
har sin berettigelse med klubsider. Det kan være hæder og ære, en god historie om 
vores hunde. Annoncering af arrangementer, eller reportager fra en af vores 
kennelser, der avler engelske settere. 
 
Vi vil fortsat have øje for, at der er nogen af klubbens medlemmer, der ikke er på 
internettet og sociale medier. 
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8) Hovedprøve 2021 
Vissenbjerg 26-28. marts 
Sponsorater 
Lotteri Vi spørger om Kirsten og Tage vil stå for det. Vi skal alle sørge for at der bliver 
samlet gaver sammen. 
Dommere: Vi vil spørge de samme dommere, som var arrangeret til den aflyste 
prøve. Det sørger KA for. 
Andet:  
Musik: Busy Feet: Dem sørger KA for at arrangere. 
 
9) Næste møde. 
Fredag inden Efterårsvinderklassen 

 
10) Evt. 
Line og Svend Aage, laver et oplæg til forhandling af klubbens sponsoraftale.  
Der skal laves et forslag til fremlæggelse for bestyrelsen i aug. 2021 
 
Allan Nissen   Anders Varming  Peer Vinding Clausen 

 
 
 
 

Kenneth Asmussen Klaus Olesen   Line Hebsgaard Clausen 
 
 
 
 
Sv. Aage Vad  


