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Tilsted: Flemming Bohnstedt, Frank Andersen, Eigil Rasmusen, John Andersen og 

Flemming Friedrichsen. 

Dagsorden. 

Medlemstal og økonomi: 

 Budgettet blev gennemgået og nedskrevet til generalforsamlingen. Pt. kun 30 

der har indbetalt. 

Dogbase. 

 Registrator Kylli Sparvath. Hendes løn bliver hævet med et gratis 

medlemsskab. Ved hvalperegistrering skal man henvende sig til Kylli. Dogbase 

skal bruges noget mere både til prøveparringer og hvalperegistrering. Desuden 

skal man anbefale medlemmerne at bruge dogbase. 

Hjemmesiden herunder "Facebook". 

 Iben Hyldegård må gerne lave hjemmesiden om, hvis han har ideer til hvordan 

den kan gøres mere levende at se på. Ikke et diskussionsforum, men kun til 

informationer og prøver etc. Facebook Flemming B. blev administrator af dette 

forum. 

Bladet herunder ny redaktør. 

 Iben Hyldegård forventes at lave de næste numre af bladet FB kontakter 

Iben. FB kontakter Ivan Jørgensen for få det han har af programmer og lign til 

bladet.Iben Får et gratis medlemsskab til TJT. 

Generalforsamling. 

 Nyt medlem af bestyrelsen Eigil Rasmussen indtræder i stedet for Ivan 

Jørgensen. Suppleant Sjælland Claus Gotfred. FB finder ud hvem der er 1. 2. 

suppleant. FB sørger for ost, brød, pølse og kaffe. FF sørger for øl og vand. 

Hus er bestilt i Odense. 
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Internationalt arbejde. 

 Bestyrelsen sender en delegation til årets IV- Sitzung, Bestående af Flemming 

Bohnstedt, John Andersen og Flemming Friedrichsen. 

Status på rævesagen. 

 FB. Orienterede om at der arbejdes politisk på sagen og FB tror på sagen 

FAGD. 

 Det er lykkedes at få en terriermand ind i hundeudvalget i Danmarks 

jægerforbund. Dansk jagtgravhundeklub bydes velkommen i FAGD, når de får 

dannet en forening. DKK indkalder til møde, men kun for de klubber der er 

medlem af DKK. 

Fremtiden 

 De hundeførere der deltager i klubbens arrangementer skal have medlemsskab 

i TJT. Man kan melde sine hvalpekøbere ind i klubben til halv pris. Vi skal være 

bedre til at få vores medlemmer til at deltage i klubbens arrangementer. Vi 

forventer os en del af den nye Facebook gruppe. Der arrangeres Sveriges tur i 

år. 

Indkomne forslag. 

 Ingen  

Næste møde. 

 Efter generalforsamling d. 1.4 2017. 

Evt. 

Intet  

 

Referent Flemming F. 


