Engelsk setter klub i Danmark
Siden 1918
Referat fra Bestyrelsesmøde
Tid. Onsdag den 21. april 2021 kl. 18.30
Ved Anders Varming
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Underskrivning af referat udsat til næste bestyrelsesmøde
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Ingen tilføjelser
3. Meddelelser fra formanden
Der er ingen møder afholdt i SJD siden sidst
Allan orienterede lidt om hvad der sker i SJD lige i øjeblikket
4. Meddelelser fra kasseren
Peer fremlagde regnskab, hovedprøven gav et fint overskud, ellers ingen
kommentar
5. Efterårets Vinderklasse
Efterårs Vinderklassen afholdes på Sjælland søndag den 26. september 2021
Klaus har haft kontakt med forskellige i forhold til terræn
Det formodes at vi skal bruge 4 dommere
Kenneth og Allan snakker sammen ang. Invitation af dommere
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6. Foråret Hovedprøven 2022
Hovedprøve afholdes ved Vildbjerg fra 1-3. april 2022

Siden 1918

Prøveleder: Kenneth, med hjælp fra Anders (så Anders kan dømme hvis det
bliver nødvendigt) Anders og kenneth aftaler indbyrdes hvem der tager sig af
hvad.
Standkvarter Vildbjerg Sportshotel, hvis det er muligt, der skal tages kontakt
til dem.
Jan Nielsen står for terræner, han finder ud af hvad der er af muligheder i
området, og har vi andre terræner der kan stilles til rådighed ( f.eks. til
fredagens kvalitetsklasser, skal Jan have besked her om.
Vi skal have inviteret dommere
Kenneth og Allan snakker sammen ang. Invitation af dommere
7. Gennemgang af program for ESK familieweekend 2021
Ændring af program, vi vil gerne have lagt generalforsamling ind i programmet
lørdag formiddag kl. 9.30.
Ellers ingen indvendinger
8. Evaluering af forårets prøver
De halve prøver fik ros, lad os se hvordan det går videre med disse
Der var enighed om at det havde været et godt forår
9. Generalforsamling
26. juni 2012 kl 9.30, i forbindelse med familieweekenden, Allan tager kontakt
til Jan Andreasen
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10. Kommende aktiviteter
SJD udstilling 13. juni 2021, Jane Mortensen skal dømme og Anne B er
sekretær
Klubweekend hos Jan Andreasen 25-27. juni 2012
Apporteringsprøve Fyn
Apporteringsprøve Sjælland
Apporteringsprøve Gørding
Apporteringsprøve Herning
Storebadedag sjælland 2. weekend i august ved Klaus
Setterdagene 1. weekend i august
11.Næste møde
På Teams ca. 1 uge før generalforsamlingen
12.Evt.

