
Referat af bestyrelsesmøde  

den 20. november 2016 

afholdt i Lønstrup 

 

Deltager: Erik Rimmen – Brian Hinge Krog – Erling Juul – Jan Lorentsen – Per Pedersen. 

 

Dagsorden: 

1 Godkendelse og underskrift af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 22. maj 2016 

2 Opfølgning på de stillede forslag fra generalforsamlingen 2016 

3 Fastsættelse og annoncering af generalforsamlingen 2017 

4 Regnskab fra hovedprøven 2016 

5 Status på efterårets VK. 

6 Personer som den siddende bestyrelse kan pege på til nye bestyrelsesposter til 

generalforsamlingen 

7 Udkast til ny hjemmeside 

8 Derby 

9 Bestilling af glas (Hvad logo skal bruges fremover) 

10 Ærespræmier til hvad og hvor. 

11 FJD mødet den 22. november 

12 Eventuelt. 

 

Mødet: 

Formanden Erik Rimmen bød velkommen til Lønstrup, håbede at vi ville få et godt og konstruktivt 

møde. 

 

Ad. 1 Referatet godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 2 Forslagene blev gennemgået og diskuteret.  

Specielt forslaget om optælling af point til årets unghund, blev gennemgået.  

Med følgende vedtagelse. Point opnået af unghund indtil 24 måneder, på markprøve ved deltagelse i 

alle klasser tæller med til årets unghund, unghunden skal være udstillingspræmieret. 

Det skal undersøges om der er et medlem af Dansk Irsksetter Klub der vil uddannes som 

udstillingsdommer. Klubben betaler de derved værende omkostninger. 

Det vedtagne forslag ang. CLAD og PRA, er sendt til DKK. Mangler svar derfra Brian følger op på 

sagen 

 

Ad 3. Indkaldelsen bliver sendt til Palle inde deadline den 5. december og hjemmesiden snarest. 

Enighed om at så hurtigt som muligt at annoncere kommende begivenheder på hjemmesiden, såsom 

hovedprøver VK med mere, Brian følger op på dette. 

 

Ad. 4. Det forlagte regnskab blev godkendt udviste et overskud på 14.320,50 kr. 

Ros til prøveleder Erling og Jan, samt personalet på EUC. specielt Bo for hans store indsats 

med værelser og forplejning. 

 

Ad 5. Det fremsendte regnskab fra Ulrik blev godkendt udviste et overskud på 733,00 kr. 

          Ros til Ulrik for et flot og godt arrangement.  

 

Ad. 6 Erik mente ikke, der var noget i gang blandt medlemmerne omkring nyt emne til 

formandsposten, samt bestyrelse medlemmer. 

Der var en livlig dialog om eventuelle emner til disse poster, dette mundede ud i at der blev enighed 

om at pege på Brian som kommende formand og som bestyrelses medlemmer pege på Lila Mortensen 

for en to årig periode, og for en et årig periode peges på Frank Krøyer 

Jan Lorentsen modtager genvalg. 

 



Ad 7. Frank Krøyer havde fremsendt et nyt udkast til ny hjemmeside, dette udkast blev diskuteret 

meget indgående, der er mange gode og nye tiltag i denne side. 

Brian opfordrede til at vi alle skulle komme med input og fremsende til Frank, jo flere jo bedre. 

Enighed om at det var noget der skulle arbejdes videre med, og at vi meget gerne skulle have den klar, 

så den kunne præsenteres på den kommende generalforsamling. 

Brian kontakter Erik Petersen, for at spørge om han vil forsætte som Web ansvarlig.  

 

Ad 8. Jan meddelte fra mødet at det var blevet vedtaget at hæve medlemskontingentet med 1000,00 kr. 

til 2000,00 kr. årligt, som også var sendt ud til kassererne, Erling oplyste vi havde betalt. 

 

Ad. 9. Enighed om at vi forsætter med 100 års logoet på de kommende præmieglas. 

 

Ad. 10 Enighed om at der ikke er glas til udlevering som ærespræmier i forbindelse med diverse 

eksterne VK.  

Ærespræmier til DM. erholdes af jubilæumsfonden, og indkøbes af dennes kasserer, som sørger for 

fremsendelsen til denne begivenhed. 

 

Ad. 11 Dagsordene til det kommende FJD møde den 22/11 blev gennemgået. 

der var blandt andet kommentar til forslaget om en ny 36 måneders regel for unghunde. 

Stemningen var blandet, men størst stemning for at denne regel ville give en masse rod i systemerne, 

så det var ikke noget der kunne anbefales. 

Den omtalte 9 måneders regel var heller ikke noget der kunne anbefales. 

Ang. forslaget om betaling af et fast beløb for terræner var der enighed om at dette kunne anbefales, 

men ikke som et beløb til at komme i lommen, men til fremme af udsætning af familieflokke eller 

anden terrænpleje. 

Erik tager til omtalte møde og varetager DISK, s interesser. 

 

Ad 12. Eventuelt 

Erik oplyste at vi havde fået ny årbogs redaktør og det er Laila Mortensen, hun har kontakt med 

redaktøren af årbogen Poul Å. Sørensen 

Hovedprøven 2018 afholdes i Nordjylland, med Ulrik Kjærsgaard som prøveleder, han kommer med 

en udmelding når alt er på plads. 

Brian gav en beretning fra den fælles familie weekend. Det havde været en rigtig god weekend, med 

en masse hygge god mad og hundesnak. 

Specielt arrangementet søndag, ro i op flugt og skud havde været rigtigt godt, som sidegevinst var 

sekundering kommet med i øvelsen. 

Der arbejdes på at lave et lignende arrangement til næste år, ved Nr. Løgum Kloster. 

Jan oplyste at der arbejdes på at lave fællesvintermøde den 19. februar på Sjælland 

Arrangør ES – DGS – IS klubberne. 

 

Mødet sluttede kl. 16.00 

Referent 

Erling Juul 

 

 

 

Erik Rimmen   Brian Hinge Krog   Erling Juul 

Formand 

 

 

Jan Lorentsen   Per Pedersen 

 

 

 

 


