Zápis z členskej schôdze SKCHT a F
konanej 27.08.2011 v Belušských Slatinách
Prítomní podľa Prezenčnej listiny
Schôdzu zahájil a viedol MVDr. Pavol Seman
MVDr. Seman informoval o doterajšej činnosti výboru. Ďalej informoval aj o akciách, ktoré
počas roku SKCHT a F doteraz urobil.
Veľmi pozitívne hodnotil uskutočnené výstavy a skúšky. Klub organizoval aj zájazd na
Svetovú výstavu psov v Paríži. V krátkosti informoval o úspechoch našich členov na Svetovej
výstave.
P. Cwieceková informovala o priebehu Výcvikových dní, ktoré sa konali 5.08. – 07.8.2011
v areáli na Branisku. Počas Výcvikových dní sa konali aj Brlohárske skúšky a Skúšky odvahy
na diviaka. Podľa výsledkovej listiny z 10 zúčastnených psov dva ukončili so známkou 4, dva
psy so známkou 3 a tri psy so známkou 2. Tri psy neobstáli. Skúšok v brlohárení sa
zúčastnilo 16 psov. Z tohto počtu dva psy neobstáli, ostatné psy ukončili v prvej alebo druhej
cene.
A.Cwieceková informovala o rozpočte a finančnom hospodárení klubu. Výbor SKCHTaF sa
dlhodobo snaží o vyrovnaný rozpočet, v tomto roku to bude náročnejšie, pretože pribudlo
niekoľko akcií, ktoré klub organizuje navyše oproti minulým rokom (CVP, zájazd, výcvikové
dni Branisko, Medzinárodné duričské skúšky).
Diskusia:
J. Ilgo v mene niektorých nových členov vzniesol otázku, či pri vstupe nového člena do Klubu
sa má platiť celoročný členský príspevok alebo len pomerná časť.
Dr. Seman sa vyjadril, že pri vstupe do Klubu má platiť vždy celoročný členský príspevok.
Ing. Laudová nielen vo svojom mene poďakovala výboru klubu za to, že sa snaží
o organizovanie rôznorodých akcií. Na takýchto klubových akciách je možnosť nielen vhodne
prezentovať svoje psy, ale aj sa neformálne stretávať a vymieňať si poznatky a skúsenosti
z výcviku a chovu.
MVDr. Strieženec sa taktiež veľmi pozitívne vyslovil o celej činnosti SKCHT a F a hlavne
o činnosti výboru.
R. Lackovič v mene svojej rodiny poďakoval Dr. Semanovi za pozitívne a povzbudivé
hodnotenie ich aktivít vo výcviku foxteriérov.
Pretože už neboli iné diskusné príspevky, MVDr. Seman poďakoval diskutujúcim za ich
príspevky, uzavrel diskusiu a aj celú členskú schôdzu.
Belušské Slatiny 27.8.2011
Zapísal MVDr. Pavol Seman
Overovateľ zápisu p. Anna Cwieceková

