N YHEDSBREV
Nyt fra Bestyrelsen
Der er nu fundet sted og dato for klubbens
årlige generalforsamling. Denne gang finder den
sted d. 15. april kl. 12.00 i Middelfart.
Adressen er;
Lillebælt hallerne
Færøvej 74
5500 Middelfart
Vi vil sende en opfordring til medlemmerne om
at stille op til bestyrelsen. Der er i år 3 pladser
der skal besættes. Hvis man ønsker at opstille,
skal man sende en præsentation og et billede af
sig selv til formand@bordeauxklubben.dk, som
senest skal være ham i hænde onsdag d. 15.
februar 2012. Hvis man ønsker at sende med
Post Danmark skal ovennævnte sendes til;
Dansk Dogue de Bordeaux Klub
v/ Klaus Kruckow
Guldborgvej 170
4862 Guldborg
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Alle de modtaget præsentationer vil blive
bekræftet via mail, så husk at påføre mailadresse.
Præsentationer af kandidaterne vil blive publiceret
på medlemssiden på klubbens hjemmeside og i
næstkommende blad.
Har man forslag man ønsker at få behandlet på
generalforsamlingen skal de i henhold til klubbens
vedtægter §12 stk. 4 være klubbens formand eller
sekretær i hænde senest 6 uger før
generalforsamlingen. Disse skal fremsendes
skriftligt.
Girokort for det årlige kontingent er udsendt med
sidste blad. Det skal her påpeges, at der er sidste
betalingsfrist 01.02.2012. Vil man dog opretholde
sin stemmeret, skal betalingen senest være fundet
sted d. 31.01.2012.
Formanden skal d. 07.01.2012 til ekstraordinært
formandsmøde hos DKK, hvor dagsordnen vil
omhandle de forslag som DKK har i forhold til
fremtidige stambogsføringsregler,
kennelmærkebestemmelser og DKK´s etiske regler
om avl.
Vi har d. 05.01.2012 afholdt bestyrelsesmøde om
disse emner og vi er kommet med et oplæg om
bestyrelsens holdning. Dette vil kunne læses i
referatet fra mødet som er lagt ud på
hjemmesiden.
Det skal dog her gøres opmærksomt på, at dette
kun er bestyrelsens holdning og dette ikke er
besluttet i DKK regi.
Vi håber i bestyrelsen at alle både 2- og 4-benede
er kommet godt ind i det nye år og vi ser frem til
et nyt år med fremgang i Dansk Dogue de
Bordeaux Klub.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

DANSK KLUB VINDER 2011
Savannah von Nordniedersachen
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Nyt fra Udstillingsudvalget
Klubvindere 2011
I 2011 var der 4 klubudstillinger, de 2 blev

Nyt udstillingsår

afholdt samme weekend.

Planlægningen af de 2 dobbeltudstillinger i juni
og juli måned er i fuld gang. DKK har lovet at

Mogenstrup April 2011

tilmeldingen snart åbner på hundeweb.

Bedst i Racen: Bull Di Alfaree: 5 point

Vi har lavet invitationer som bliver sendt ud til

Bedst i Modsat: Savannah Von

mailingslisten og lagt på hjemmesiden.

Nordniedersachen: 3 Point
Vi er i fuld gang med at få opdateret

Tarm juni 2011 Lørdag

hjemmesiden på udstillingssiden. Så

Bedst i Modsat: Savannah Von

udstillingsresultater for 2011 bliver fuldendt.

Nordniedersachen: 3 point

Udstillingskalenderen vil også blive opdateret
inden for meget kort tid, så året på

Tarm juni 2011 Søndag

udstillingsfronten kan blive planlagt.

Bedst I Modsat: Ebony Supernova De La Tour
Gelee: 3 point

Vi glæder os til endnu et år med en masse
dejlige timer ved udstillingerne.

Silkeborg august 2011
Bedst I Racen: Centio Big Ben: 5 point

Mange hilsner

Bedst i Modsat: De Chien De Bordeaux Evita: 3

Udstillingsudvalget

point
På tævesiden er det Savannah von
Nordniedersachen der løber af med titlen som
Dansk DDB Klubvinder 2011 med 6 point.
Hos hannerne er det Bull Di Alfaree der løber
med titlen da Bull og Big Ben har samme antal
point, men her er det så antallet af tilmeldte
hunde der afgør hvem der vinder. Der var 16
tilmeldte i Mogenstrup og 5 tilmeldte i
Silkeborg.

Stort tillykke til Klubvinderne 2011
Savannah von Nordniedersachen og hendes ejer
Jannie Siem og Bull Di Alfaree og hans ejer Enzo
Di Leo.

DANSK KLUB VINDER 2011
Bull Di Alfaree

