
Dansk Drentsche Patrijshond Klub 
Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg 

 
Generalforsamling 2020 

Dansk Drentsche Patrijshond Klub, indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 

12. december kl. 13:00 Generalforsamlingen vil blive afholdt hos Else Marie Munk Jensen, på 

adressen: Linen 58a, 8450 Hammel 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Heine Nielsen 

 

2. Valg af referent 

Sacha Holmqvist-Larsen 

 

3. Valg af 2 stemmetællere 

Joan Nielsen og Anne Mette Kofoed 

 

4. Fremlæggelse af formandens beretning, til godkendelse. 

 

Beretning enstemmigt godkendt. 

 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelses af ansvarsfrihed 

(decharge). 

Regnskab enstemmigt godkendt. 

 

6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent. 

 Budget godkendt 

 

7. Behandling af indkommende forslag. * 

a. Af bestyrelsen: Skal klubben igen indgå et samarbejde med SJD (forhenværende FJD) 

Bestyrelsen fremlægger forslaget; medlemskontingentet vil stige med 113,- pr. 

medlem, klubben skal betale et adm.gebyr på 1.000,- årligt. Formanden fremlægger 

hvilket arbejde der ligger i det at være med i SJD. Der foreslås at den nye bestyrelse 

får carte blanche til at bestemme om klubben skal med i SJD. En ønsker, at der skal 

stemmes om SJD medlemskab det med det samme. Ændringsforslag fra 

medlemmerne: Bestyrelsen finder frivillige der vil påtage arbejdet med SJD, findes der 

frivillige kan bestyrelsen beslutte om der skal medlemskab. Ændringsforslag er 

vedtaget. 

b. Af Henning Wilstrup: Optage Drenteklubben i SJD og indtræde med de regler der er. 

Ændringsforslag: Bestyrelsen finder frivillige der vil påtage arbejdet med SJD, findes 

der frivillige kan bestyrelsen beslutte om der skal medlemskab. Ændringsforslag er 

vedtaget.  

c. Af Henning Wilstrup: Optage Drenteklubben i 5 klub. 

5-klub består af 5 specialklubber: Weimaraner, Vizsla, GDH og racer uden specialklub. 

De afholder markprøve vinderklasser, apporteringsprøver, udstillinger og 

schweissprøver. For at være med i 5-klub skal DDPK afholde ovenstående 

arrangementer, men DDPK må ikke holde arrangementer på samme datoer som 5-klub. 

Ændringsforslag: Bestyrelsen finder frivillige der vil påtage arbejdet med 5-klub, findes 

der frivillige kan bestyrelsen beslutte om der skal medlemskab. Ændringsforslag er 

vedtaget.  



 

 

8. Valg til bestyrelse 

 

Valgt til formand: Sacha Holmqvist-Larsen 

 

Valgt til bestyrelsesmedlem: Knud Flemming, Anne Mette Kofod, Ken Pedersen 

 

Valgt som suppleant: 1. Suppleant Joan Nielsen  

  2. Suppleant Johanna Jongstra 

 

 

 

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Revisor: Peter Schmidt 

 

Revisorsuppleant: Else Marie Munk 

 

 

 

10. Eventuelt 

Der spørges til om DDPK vil afholde UT/AT i 2021, jagtbrugshunde.dk skal vide dette inden 

1.1.21. Henning Wilstrup vil gerne sidde med i udvalget. 

 

Der spørges hvorfor bestået UT er adgangsgivende til ”Brugshundeklasse” på udstilling, og om 

barren kan/skal sættes højere. UT/AT som adgangsgivende til ”Brugshundeklassen” er 

godkendt af DKK. Det kan tages op til vurdering, når der er flere hunde/medlemmer, om det 

giver mening at sætte barren op.   

 

Der spørges til avlsrestriktioner/anbefalinger: Klubben har anbefalinger, som er under 

udarbejdelse til at få registreret DKK, så anbefalingerne ændres til krav for at hundene kan 

bruges til avl. 

 

Der opfordres til at klubben laver nyt materiale til hvalpekøbere/nye medlemmer. Den tidligere 

bestyrelse har lagt noget til produktion. Der foreslås kommunikation mod avlere og mod 

hvalpekøbere.  

  


