MEDLEMSMØDE DKG VESTSJÆLLANDSUDVALGET 28.10.2018
Jyderup Skole, Holbækvej 108, 4450 Jyderup kl. 14.30

Referent: Helle K Sørensen

1. Valg af dirigent
Udvalget foreslår Peter Nielsen. Det er enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende
medlemmer.
Peter læste efterfølgende en hilsen op fra Sonja Larsø.
2. Valg af stemmetællere
Tinna Sørensen og Henrik Lindegaard blev valgt.
3. Udvalgets beretning
Udstilling november 2017:
Det var regnskabsårets første arrangement. Der var god tilslutning til udstillingen, med 127
tilmeldte hunde. Udvalget havde i samarbejde med Land og Fritid i Tølløse sponsoreret gaver
til samtlige tilmeldte hunde. Derudover var der sørget for, at alle hunde i store ring kunne gå
hjem med en præmie.
Nytårstur, 7. januar
Traditionens tro havde vi den 7. januar vores nytårsgåtur, ved Espe Gods, med meget flot
fremmøde. Ca. 30 tobenede og tilsvarende firebenede.
Vi havde det smukkeste solskinsvejr lige under frysepunktet og vi vandrede i de smukke
omgivelser. Efterfølgende mødtes vi i jagtstuen, hvor vi fik hjemmebagte boller med slagter
pålæg og selvfølgelig dejlige kager.
Skue 16. juni
Skuet blev afholdt med færre deltagere, end vi plejer, idet vi ikke kunne få pladsen på andre
datoer, og vi derfor kom i karambolage med en DKK-udstilling. Vi havde en dejlig dag, dog
med visse tekniske udfordringer
Sportræning, forår og efterår
Det er en af vores helt store arrangementer. Her er virkeligt bud efter pladserne til træning.
Vi har haft dejlige dage i skoven, med glade hunde og hundeførere.
Svømmeaften 16. august
Den 16. august afholdte vi svømmeaften på Hjortemosegård ved Skælskør. Der var fuldt
booket med 12 gravhunde. Alle hunde kom i vandet og fik våde poter, med Kirstins hjælp,
iført regntøj. Det er så fantastisk at se vores gravhunde boltre sig i vandet, nogle er mere
glade for det end andre, men ingen hunde bliver presset i vandet. Vi sluttede selvfølgelig af
med dejlig kage og hyggelig snak som altid.

Sommergrill aften
Vi havde en dejlig aften i det gode vejr. Vi startede med ringtræning, hvalpeleg og aguilitybanen var sat op. Vi fik dejlig grillmad, tilbehør fint tilberedt af Tinna H Jensen. Man havde
selv medbragt kødet, der blev tilberedt på vores nyindkøbte grill.
Sporprøve forår og efterår
Vi har haft to gode sporprøver i det forgangne år. Først forårsprøven med 8 deltagere og så
efterårsprøven med 10 deltagere.
Hvalpeleg
Det er gået godt. Hundene kommer og er med indtil de bliver så store at man skal finde
anden træning til dem.
Røsnæstur 7. oktober
Den 7. oktober havde vi den skønneste og smukkeste gåtur til Røsnæs ved Kalundborg, igen
var vi super heldige med vejret. Vi var 10 tobenede og 12 firebenede. Det var den smukkeste
gåtur og nogle hunde soppede i Sejerøbugten. Området var meget kuperet, men alle fulgte
trop og jer er sikker på, at alle fik nogle meget trætte hunde med hjem. Vi suttede af med
kaffe og kage på parkeringspladsen og selvfølgelig som altid en hyggelig sludder og alle var
enige om, at den tur burde gøres igen og tak til Tinna for at tilrettelægge turen.
Ringtræning og Gravhundens Venner
De to ting hænger uløseligt sammen, da det er via Gravhundens Venner at vi kan booke
lokaler til efterårs- og vintertræningen. Ringtræningen går fint og der er mange deltagere.
Vi i udvalget vil gerne takke alle for det flotte fremmøde ved disse arrangementer og
samtidig takke for, at vores medlemmer altid af egen fri vilje tilbyder, at give en hånd med,
både til kagebagning, men også til fx at tilrettelægge en gåtur.
4 Regnskab
Der er uddelt en inventarliste. Der bliver ikke uddelt et regnskab, da regnskabet desværre
ikke er endeligt revideret. På grund af sygdom på kassererposten, er regnskabsopgaven
midlertidig lagt hos Helle fra udvalget. I fuld forståelse med Bestyrelsen kan vi derfor
udelukkende oplyse om den samlede saldo på vores indeståender, der er på 43.195 kr. Vi har
haft to større anskaffelser i året der er gået – nye printerpatroner til ca. 6.000 kr. og gaver til
udstillingen på ca. 4.500 kr. (Henrik: der er desuden købt en grill til 2800 kr.)
5. Valg af udvalgsmedlemmer
Niels Eriksen og Marianne Larsen er på valg. Niels modtager genvalg. Marianne modtager
ikke genvalg. Der er valgt et nyt medlem: Tinna H Jensen.
Vi har pt ingen suppleanter til udvalget. Der er i dag valgt Tinna Sørensen og Naja Baukjær
som suppleanter.

6. Valg af revisor
Udvalget har foreslået Pia Dencker. Hun er genvalgt.
7. Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag
8. Eventuelt
Der er ikke noget til eventuelt.
Udvalget uddelte herefter diverse gaver:
Hanne Levin takkes for sin store indsats med ringtræning, Gravhundens Venner og kontakten til dommere
og ringpersonale ved udstilling og skue.
Marianne Larsen takkes for sin indsats i udvalget.
Kirstin Sørensen takkes for sin indsats med græsslåning, hvalpeleg, kaffebrygning, toilet-rådighed samt
meget mere.
Herefter blev fighterpokalen uddelt. I år gik den til Tinna og Henrik for deres store arbejde med Jeppe.
Peter Nilsen takkes for sin indsats med at holde styr på tropperne til dagens møde.

