Výborová schůze 30.4.2016
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

6)

KV Konopiště (p. Drábek a Ing. Šeda)
Předání agendy ekonoma, matrikáře
Kynologický kurz 2017
Speciální výstava
FT-GT 2016 – rozhodčí
Termín akcí pro rok 2017
- Výstavy (KV a SV nahlásit do 15.8.2016)
- Pracovní zkoušky
Identické doporučené dopisy dožadující se členství …
Otevřený dopis p. Hejzlara
Doporučený dopis pana Houdy
Různé
Termín příští schůze výboru

Akce na rok 2017

PZ, VZ OMS Litoměřice (František Švec), ZV p.Novák zjistí možnosti uspořádání v roce 2017, Jarní
pohár Blevice 8.5.2017, návrh spolupráce s Klubem krátkosrstý ohař na pořádání IFT v roce 2017 23.24.4.2017, NFT 8.-9.4.2017 Blevice
Speciální výstava 1.5.2017, Klubová výstava 11.6.2017 ? Konopište
3)

Kynol. Kurz 29.4.-1.5.2017 Chržín

4)

Přihlášeno 70psů, rozhodčí pí. Sitterová oznámila v předvečer konání SV svou neúčast.

2)
Předání agendy matrikáře závisí na předání elektronické databáze, písemné podklady byly již
předány. Přihlášky již chodí na adresu nové matrikářky.
7)

Identické dopisy – bude zaslána identická odpověď

8)

Otevřený dopis p. Hejzlara – bylo projednáno

9)

Doporučený dopis p.Houdy – bylo projednáno

10)

Různé

Proplácení účtů členům výboru Zřízení poštovních kartiček – pro jednatelku, matrikářku a pí. Polákovou
Opětovně zaslaná přihláška pí. Tiché byla předána matrikářce ČPSK

11) 5.6.2016 po Klubové výstavě

1.5.2016
1)

Klubová výstava
-

Příprava katalogu – úvodní stránka Vítěz minulé výstavy
Problém párování plateb Klubové výstavy, týdně zasílat přehled přihlášených
Zahraniční účastníci 25EUR, za dalšího psa 20EUR

Sponzor (Krmivo) – ceny cca 70kg na ceny
Sponzor (Klára) – ceny psí kosmetika
Dva kruhy – tj. 2x vedoucí kruhu, zapisovatel, tlumočník
! Je třeba vydelegovat třetího rozhodčího zajistí p.Šeda/p.Drábek !
Obojky s logem k 80. výročí klubu – zjistit cenu ! Předpoklad 1 obojek na vystavovatele KV.
Je třeba spočítat náklady na rozhodčí a personál kruhů, aby mohla být provedena kalkulace
výdajů na poháry/kokardy.
5)

FT-GT 2016 – rozhodčí, bude řešeno na příští výborové schůzi

Zapsal: V. Dvořáková, Ověřovatel zápisu: Ing. Votrubová, Mgr. Anderlová

