Zápis z výborové schůze KCHJgdtČ dne 4.4.2009
Přítomni: J.Soukup, P.Kalaš, J.Řezba, Ing.Magdaléna Chytrová, Ing.Dan Černý,
J.Kočárek
Omluven: MVDr.Marek Pech
Za revizní komisi: L.Kunc
Hosté : H.Krpešová, J.Šos
1. Zahájení a přijetí nových členů
2. Výstavy na rok 2010 – předběžné určení místa a termínu/KV Břežany
n.O. 30.5, SV Pištín 9.10./ - zajistí H.Krpešová a J.Soukup
3. Projednání usnesení členské schůze
4. Aktualizace web. stránek klubu – zveřejnit stanovy, organizační řád,
seznam členů, seznam chovných fen a doplnit i rodokmeny chov.psů, viditelně
upozornit na termín placení čl.poplatků a poplatku 100 Kč /nově od 1.4.2009/ za
doporučení ke krytí-jinak nebude vystaveno
Hanlivé a urážlivé články nebudou zde uveřejňovány.
5. Termín klubové výstavy je 16.5.2009 ve Slabcích a posuzovat bude
p.Tichá. J.Soukup toto dá na vědomí p.Antalíkovi.
6. Termín další členské schůze je stanoven na 6.3.2010 v Češnovicích.
7. Výbor dává redakční radě termín do 4.5.2009, aby vypracovala
cenovou nabídku na tvorbu klubového zpravodaje v kvalitě slovenského
zpravodaje.
8. Výcvikář bere na vědomí připravit teritoria pro konání klubových
zkoušek v roce 2010. Bude se věnovat získání rozhodčích pro tyto akce, kteří
budou schopni kvalitně posoudit práci, hlavně hlasitost, jagdterriérů.
9. Zpráva poradců chovu- problém s neplatiči poplatků za krytí- nevydá
ho, dokud nebude zaplaceno a částka 100 Kč připadá poradcům na výdaje
/poštovné, telefon/. Dát na vědomí doporučeným dopisem p.Hornofovi, kde je
stanoveno zaplacení kontroly vrhu.
10. Ten člen klubu, který nebude dodržovat organizační řád se vystavuje
se pokutě 500 Kč/ viz organizační řád/.

11. Chovatelská rada se bude scházet 3x ročně a to vždy na chovném
svodu. Možnost delegovat její členy na výstavy a vrcholné zkoušky-cestovné
bude zaplaceno až po zaslání příspěvku do klubových medií.
12. P.Šos předá neprodleně do 30.4.2009 poradci chovu adresy majitelů
štěňat, které je potřeba sledovat z usnesení členské schůze a po jejich kontrole,
kdy nebudou shledány závažné nedostatky, bude možno vydat doporučení ke
krytí a p.Řezba dá toto na vědomí členské schůzi a ČMKJ/plemenné knize/ a
celá věc bude uzavřena.
13. Členové výboru odhlasovali, že doporučení ke krytí na fenu Gala
Z Lužanské hory bude vystaveno až po kontrole všech štěňat poradcem chovu.
14. Předsedovi revizní komise byly předloženy doklady o přijetí dotací pro
klub od ČMMJ a ČMKJ/. Částka 13 000 Kč byla jako dotace speciálně určena
na Španělsko a částka 13 070 Kč byla určena klubu.
15. Výbor pověřil poradce chovu p. Řezbu zakoupením čtečky čipů.
Čtečka bude v jeho držení.

Schůzi výboru ukončil J.Soukup.
Zapsala: H.Krpešová

