Engelsk setter klub i Danmark
Siden 1918
Tid: 7.11.2019 kl. 18.30
Sted: Ved Anders Varming
Til stede var Allan Nissen (AN) Svend Aage Vad (SAV) Anders Varming (AV) Peer
Clausen (PC) Line Clausen (LC) Kenneth Asmussen (KA)
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
3. Meddelelser fra formanden
Brian Krog er gået af som formand i Dansk Irsk setter klub. Gunnar Jensen er pt.
konstitueret formand.
Formanden berettede om diverse møder der har været i regi af SJD.
4. Meddelelser fra kasseren
(PC) gennemgik budgettet og foreløbigt resultat. Det ser fornuftigt ud for året.
Vi bestemte at hensætte et beløb til pokaler til næste år, da der ikke skal
suppleres op i år.
5. Efterårsvinderklasse 2020 ved Ole Kai Frank
Prøveleder er Ole Kai Frank. Vi ser frem til en god prøve.
Vi skal finde et sted vi kan holde bestyrelsesmøde
Standkvarter
Overnatning
(AN) har påtaget sig den opgave.
a. Lørdag d. 26. september
b. Dommere Ole Dahl Madsen (Ordf) og Flemming Fuglede. Vi afventer
svar fra den sidste.
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6. Kommende aktiviteter
a. ESKs familieweekend i 2020
Vi vil lade det være et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen at
drøfte om der er opbakningen til en familieweekend specifikt i ESK-regi.
Hvis der er, at der eventuelt er nogen der melder sig til at stå for sådan en
weekend.
Den fælles weekend med de andre klubber
Vi har drøftet beliggenheden for den fælles weekend, der for mange ligger
langt væk. Der er dog mange herlighedsværdier forbundet ved at den
ligger, hvor den gør. Vi vil undersøge hos de ansvarlige for weekenden om
planen er at den permanent skal ligge i Nordjylland, eller flytte lidt rundt.
b. Vintermøde
GDSK, DISK, DBK, ESK, holder vintermøde sammen på Fyn. 13/1 2019
Der vil også være et vintermøde på Sjælland GDSK, DISK, ESK, 16/1
Møderne vil snarligt blive annonceret i diverse medier.
c. Jagt og outdoor messe 13.-15. marts Odense Kongrescenter
Vi har fået en invitation fra Jagt og outdoor messe i Odense, der vil stille en
stand til rådighed på 3x3 meter. Vi takker ja og vil finde lokale ESK-folk til
at passe standen.
Vi vil bruge lejligheden til at producere noget nyt materiale til dette.
Der skal bl.a. laves 2 roll ups, plakater og flyer til at dele ud ved messen.
(AV) og (KA) vil koordinere og fremstille materialerne.
d. Nordisk Match
Vi arrangerer ikke Nordisk Match i år. Kan evt. arrangeres hver 4.-5. år i
forbindelse med vores hovedprøve.
e. Vintertræning
På Fyn 16.2.19 ved Anders Varming, 29.2.19 Ved Alex Nissen
Kongenshus Hede
DPK 1. og 2. februar 2020
ESK 8. og 9. februar 2020
DBK 15.og16. Februar 2020
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7. Mentorordning
Nedlægges, da de nye hundeførere, der har været en del af ordningen, ikke
har holdt fast i ordningen, eller er stoppet med at have hund.
8. Avlsfonden
Vi lægger informationer ud på hjemmesiden ang. retningslinjer for hvordan
man kan søge om midler fra avlsfonden.
9. Opdatering på dommere til HP 2020
Der er grundlæggende set de dommere inviteret, som der skal bruges. Når vi
kommer lidt tættere på Hovedprøven, vil vi lave en detailplan.
10. Æres plaketter/æresmedlemmer 2020
Bestyrelsen drøftede mulige emner.
11.Næste møde
Torsdag d. 26/3 Vissenbjerg
12.Evt.
(AV) foreslog, at vi får genoptrykt kort med klubbens logo, der kan påsættes, når
klubben giver gaver. (LC) & (PC) fik til opgave og få det gjort.

