DSGK
Bestyrelsesmøde søndag den 18. november 2018, kl. 11.00 hos formanden H. C.
Jørgensen
Til stede: H.C. Jørgensen, Helene Riisgaard Pedersen, Esther Svaneborg, Marianne
Schlüter & Helle Priess
Afbud: Gro Poulsen og Henriette Lyngsted
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 2. september 2018, samt underskrift heraf
4. Opfølgning på aktionslisten af 5.september 2018
5. Meddelelser fra formanden
6. Generalforsamling 2019, herunder valg til bestyrelse og evt. lovændringer
7. Økonomi v/kasseren
8. Endelig FCI godkendelse, herunder 03.11. 2018 i Herning
9. Klubbens hjemmeside
10.Avlsudvalget
11.Udstillingsudvalget
12.Præmieboden
13.Medlemsbladet
14.Profilering af Gårdhunden
15.Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten
16.Eventuelt
17.Dato og sted for de næste møder

1.
2.
3.
4.

Helle Priess
Godkendt
Godkendt og underskrevet
7 ud af 18 punkter overført til ny liste
1.

5. Forslag fra medlem til bladet om indlæg.
Helene Risgaard Pedersen har bestået aspirantprøven i DKK.
Henvendelse om medlemskab og indmønstring. Der er svaret.
Henvendelse fra Sverige omkring indmønstring af hund i DK. Der er svaret.
Klubben bliver 30 år i 2019, dette vil blive fejret på en af udstillingerne. Udvalg
nedsættes til dette.
6. Generalforsamling bliver d. 7.4. 2019. Alt blev gennemgået, så alle frister
overholdes.
7. Der er 303 medlemmer pr. 15.11.2018
Der står 45.493,95 kr. på driftskontoen. I alt står der 255.853,44 kr. på
klubbens kontoer.
Udgifterne til Herning blev som forventet og det afsatte beløb passede.
8. Stor succes i Herning og godt besøgt af pressen. Masser af PR i Danmark, men
også flere medier i Sverige skrev om det. FCI’s observatører har varmt
anbefalet godkendelse, som forventes til mødet ved verdensudstillingen i Kina
i April 2019.
9. Butikken slettes pr. 1-1-2019 på hjemmesiden.
Blanketter skal tilrettes og nogle skal slettes da de ikke bruges mere.
Facebook side for klubben oprettes.
10.Dommerseminar d. 3.3. 2019. De sidste detaljer er ved at blive sat på plads.
Medlemsmøde d. 16.3.2019: her skal avlsstatus for racen være klar.
Møde med den svenske klub i starten af det nye år, om mere samarbejde i
fremtiden.
God forespørgsel på hanhundelisten.
Der arbejdes på opdatering af reglerne omkring indmønstring.
D. 25.5.2019 afholdes Eksteriørbeskrivelse og her er de sidste detaljer ved at
falde på plads.
D. 9.03.2019 skal avlsudvalget på uddannelse i ”diversitet i avlen” i DKK.

2.

11. Alt til juleudstillingen 2018 er på plads.
Udstillingskalenderen for 2020 er næsten på plads.
Udstillingskalenderen for 2021 er ved at blive planlagt.
I forbindelse med nedlæggelsen af præmieboden, gøres kataloger gratis fra
2019.
12. Nedlægges pr. 31.12.2018.
Der laves indlæg til bladet omkring salg af bøger fremover.
Alt lager er gjort op.
Gavekort indkøbes til det nye år.
13.Deadline Tirsdag d. 20.11.2018.
Deadline blad 1 d. 22.01.2019.
14.Årets Puppy indføres i Årets Hund konkurrencen fra 2019.
D. 27.01.2018 er der kursus i ”Tips og Tricks”.
D. 08.09.2018 havde vi stand ved DKK arrangement i Mørkøv til Hund i Fokus.
15. Intet nyt
16.Intet nyt
17.Søndag d. 20.01.2019
Søndag d. 07.04.2019 efter generalforsamlingen

Mødet slut kl. 16.00
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