Pozvánka na členskou schůzi
„Českého Klubu Rhodéských Ridgebacků z.s.“
(dále jen ČKRR)

Vážení členové,
dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Českého Klubu Rhodéských Ridgebacků z.s.
svolanou na neděli 01.08.2021 v 8,30 hod.
Místo konání: Hotel Kotyza, Horní náměstí 5, Humpolec (www.hotelkotyza.cz)
Prezence účastníků: 8,00 – 8,25 hod
Začátek schůze: 8,30 hod

Program členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu členské schůze
Volba ověřovacích orgánů (skrutátor a zapisovatel)
Volba návrhové, mandátové a volební komise
Zpráva o činnosti a dění v klubu za rok 2020
Zpráva hlavního poradce chovu
Zpráva ekonoma klubu – schválení výsledku hospodaření za rok 2020
Zpráva výstavního referenta
Vyhlášení výsledků klubových soutěží za rok 2020, soutěže Coursing Master 2020 a
vyhlášení jedinců, kteří splnili podmínky pro udělení titulu Klubový šampion ČKRR
9. Zpráva webmastera
10. Zpráva matrikáře
11. Zpráva kontrolní komise
12. Zpráva kárné komise
13. Plán činností klubu na rok 2021
14. Projednání došlých návrhů:
a. Zavedení kontroly kontrolní komisí na 3x ročně – Marie Kubínová.
b. Problematika anomálie ocasů – úprava bonitačního řádu – Lenka Šestáková.
c. Úprava soutěže Pracovní pes roku – Olga Krásová.
d. Zavedení povinných genetických testů na DM, JME a D-Locus k bonitaci – Olga
Krásová.
e. Interní manuál pro vystavování KL na jedince, kteří jsou dohromady přenašeči
více než jednoho genetického onemocnění (DM, JME a D-Locus) – Olga
Krásová.

f. Zavedení interního manuálu k bonitaci při uchovňování jedinců na hranici
standardu v případě posunu korunek, odchylek v barvě srsti a výšky – Olga
Krásová.
g. Změna kárného řádu – Miroslav Filip.
15. Diskuse
16. Schválení usnesení
17. Závěr

Členské schůze se mohou zúčastnit pouze členové s řádně zaplaceným členským
příspěvkem na rok 2021.
S ohledem na kapacitu salonku a zajištění občerstvení si Vás dovolujeme požádat o potvrzení
účasti na email: prihlasky@ckrr.cz nejpozději do 20.07.2021. V případě, že nebude
ohlášena účast, nezaručujeme místo k sezení a občerstvení.

Ing. Hana Pánková
Předseda ČKRR

