USNESENÍ
Členské schůze KCHBO
konané dne 5. 2. 2005 v Hr.Králové
ČLENSKÁ SCHŮZE
I. BERE NA VĚDOMÍ
-

zprávu hlavní poradkyně chovu, poradkyně chovu pro tervuereny
zprávu poradce chovu pro groenendaely
zprávu poradce chovu pro malinoise
zprávu poradce chovu pro laekenoise
zprávu poradce chovu pro australské ovčáky
zprávu pokladní klubu
zprávu KRK
zpráva jednatelky klubu
vyřešení záležitosti s pí Hrstkovou

II. SCHVALUJE
-

-

Zvýšení členských příspěvků řádných členů na 500,- Kč ročně, u rodinných
příslušníků na 100,- Kč ročně
Zvýšení zápisného na 100,- Kč ročně
Navýšení poplatku na 100,- Kč za vystavení krycího listu
Navýšení poplatku za expresní vystavení krycího listu o 100,- nad řádnou částku
Navýšení poplatku za vystavení krycího listu pro nečleny klubu na 1.000,- Kč
Poplatek za každou projednanou výjimku 500,- Kč.
Poplatek 50,- Kč za účast na nepovinných cvicích, pokud se jich pes nebude účastnit
v rámci povahového testu
Aby funkcionáři klubu využívali ke korespondenci své soukromé E-mailové adresy.
Plán akcí na rok 2005
Formu zasílání členských příspěvků – pouze složenkou typu „C“ na adresu jednatele
klubu nebo z účtu na účet nebo hotově na klubových akcích
Přestup KCHBO od ČKS k ČMKU
Formu klubového zpravodaje – bude zachována dosavadní forma, dokud to bude
finančně únosné
Změny v Chovatelského řádu v bodech 3.7., 8.8., 8.17. a zrušení bodu 7.17.
Zachování pokusného vrhu
Změny v Řádu pro provádění popisných přehlídek, povahového testu, VPPT a
selektivní chovnosti v bodech 1.5., 2.3., 2.5., 2.7., 2.8., ostatní body zůstávají
v platnosti s tím, že se opraví údaje v řádech v místech, která korespondují se
schválenými změnami
Postup výboru a chovatelské komise v případě řešení kontroly vrhu u sl.
Kazměrčíkové – postup funkcionářů klubu byl správný včetně závěru.

-

Zamítnutí odvolání ke členské schůzi sl. Lucie Kazměrčíkové proti rozhodnutí o jejím
vyloučení z KCHBO a zároveň sl. Lucii Kazměrčíkovou vylučuje z klubu.
Členství KCHBO v mezinárodní organizaci FMBB za členský poplatek 150 Euro.
Pětičlenný výbor s tím, že výslovně nechce obsadit funkci hlavního vycvikáře.
Volbu paní Simony Hurábové na funkci předsedkyně klubu.

III. UKLÁDÁ
a) výboru
- zařídit přestup od ČKS k ČMKU s tím, že vypoví ČKS smlouvu z důvodu nedodržení
smlouvy ze strany ČKS, tzn. ihned. Termín: jednání zahájit ihned
b) chovatelské komisi
- zapracovat schválené změny do klubových Řádů, aktualizovat je na webu a
informovat členskou základnu v nejbližším vydání klubového zpravodaje
zapsala návrhová a mandátová komise

