Pozvánka na členskou schůzi Klubu chovatelů honičů

v restauraci „U RAKA“, Mariánské údolí 187,
628 00 Brno – Líšeň
http://www.u-raka-brno.cz

Datum konání: 1.6.2012 - v předvečer Klubové výstavy

Program členské schůze :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení v 18:00 hodin
Přednesení programu a jeho schválení
Zprávy funkcionářů klubu
Zprávy poradců chovu
Zpráva o plnění plánu činnosti na rok 2011
Schválení plánu činnosti na rok 2012
Jiné a diskuze
Závěr
Volná zábava

Klub chovatelů honičů
Jungmannova 25
110 00 Praha 1
IČ 49628526
č.ú.195 133 961/0300
www.klubhonicu.com

ČLENSKÉ SCHŮZI 2012
Návrh na podporu členství v KCHH pro majitele štěňat
Navrhuji, aby majitelé štěňat, která se narodí od roku 2012, měli možnost
• být informováni o dění v klubu (pořádání výstav a zkoušek) formou e-mailu
• přihlásit své štěně na klubovou či speciální výstavu do třídy dorostu za stejný poplatek
jako členové klubu
Chovatel - člen KCHH - by při přejímce štěněte navrhl majiteli tuto bezplatnou službu
propagace plemene a jeho chovu - a s jeho souhlasem by předal matrikáři KCHH písemně:
• Kopii přihlášky vrh
• Seznam, který obsahuje jméno štěněte/štěňat a jméno a adresu majitele štěněte/štěňat
a jeho e-mailovou adresu, případně číslo telefonu.
Majitel štěněte by pak mohl od KCHH dostávat informace stejně jako řádný člen a obdrží
nabídku členství v KCHH spolu s přihláškou do klubu a přihláškou na nejbližší klubovou či
speciální výstavu anebo další akci klubu. Mohl by svého psa/fenu přihlásit do třídy dorostu za
stejný poplatek jako člen klubu - nyní máme poplatky pro nečleny klubu vyšší. Bylo by pak
na rozhodnutí majitele, zda si zaplatí členské poplatky a vstoupí do KCHH.
Navrhuje
Ing. Iva Černohubová
Jednatelka KCHH
Schváleno členskou schůzí dne 1.června 2012.

Klub chovatelů honičů
Jungmannova 25
110 00 Praha 1
IČ 49628526
č.ú.195 133 961/0300
www.klubhonicu.com

Usnesení členské schůze, konané dne 1.června 2012
v Brně, restaurace „U raka“ :
Členská schůze schvaluje:
1. zprávy ekonoma, hl. poradce chovu, vycvikáře, jednatelky a revizorky
2. termíny klubové a speciální výstavy – 1.6.2013 a 14.9.2013- a termín volební schůze
dne 31. května 2013 v kempu Knížecí rybník u Tábora a pověřuje výbor případnou
změnou místa, pokud to bude z organizačních, technických a finančních důvodů
výhodné.
3. vyhlášení podmínek pro udělování titulu „Klubový šampión KCHH“.
4. evidenci kontaktů na majitele štěňat odchovaných pod KCHH a zasílání pozvánek a
informací o klubových akcích a dále schvaluje pro tyto osoby poplatek do tříd dorostu
na výstavách pořádaných klubem ve stejné výši jako pro členy KCHH.
Zapsala: Černohubová I. , jednatelka KCHH

