DSGK
Bestyrelsesmøde søndag den 27. maj 2018, kl. 11.00 hos kasserer Esther
Svaneborg.
Til stede: HC Jørgensen, Esther Svaneborg, Helene Riisgaard Pedersen & Helle
Priess
Afbud: Marianne Schlüter, Gro Poulsen, Henriette Lyngsted
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 8. april 2018, samt underskrift heraf
4. Opfølgning på aktionslisten af 28.april 2018
5. Meddelelser fra formanden
6. Generalforsamling 2018 - opfølgning
7. Økonomi v/kasseren
8. Forretningsorden 2018/2019 godkendes og underskrives
9. EU’s databeskyttelsesforordning
10.Klubbens hjemmeside
11.Avlsudvalget
12.Aktivitetsudvalget
13.Udstillingsudvalget
14.Præmieboden
15.Medlemsbladet
16.Profilering af Gårdhunden
17.Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten
18.Eventuelt
19.Dato og sted for de næste møder
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1.
2.
3.
4.
5.

Helle Priess
Godkendt
Godkendt
Gennemgået og 8 punkter er overført til ny liste
DKK har d. 9 Maj 2018 meddelt, at Helene Riisgaard Pedersen har bestået
dommer elevkursus i weekenden d. 5+6 Maj 2018. Tillykke.
Diplom til Æresmedlemmer er udarbejdet.
6. Referat er underskrevet og sendt til Blad og HP, samt formanden.
7. Pt. 268 medlemmer, 296 samme dag sidste år.
Driftskonto: 50848,83 kr.
EDB udgifter er steget i forbindelse med ny HP og budgettet skal tilrettes i
fremtiden.
De 2 første udstillinger har givet pæne overskud.
8. Tages op som punkt på næste møde.
9. Har underskrevet aftale vedrørende fælles dataansvar mellem DKK og DSGK d.
23 Maj 2017. Det er sendt til DKK samme dag.
Udkast til dataprocedure er gennemgået og rettelser er tilføjet. Lægges på HP
og i Bladet.
10.Er opdateret med rettelser efter generalforsamlingen.
En ekstra webmaster kunne godt bruges.
11.Der er indtrådt nyt medlem i udvalget.
Der er dialog med Sverige om et fælles møde.
Der afholdes dommerseminar d. 3 Marts 2019.
Der blev vendt flere punkter til opdrætterseminar d. 29 September 2018.
12.Helle prøver at få arrangeret en gang Lure Coursing.
13.Alt vedr. udstillinger i 2019 er på plads.
Haller for udstillinger i 2020 er bestilt og dommerbesætning er iværksat.
Orientering om nye dommere og aspiranter.
Der mangler stadig medlemmer der vil give en hånd med i udvalget.
Oplæg fra udvalget vedrørende retningslinier for udvalgets arbejde blev
gennemgået og tilrettet.
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Oplæg fra udvalget om indførelse af Klubjuniorchampion og
klubveteranchampion fra 1 Januar 2019 blev godkendt af bestyrelsen.
Oplæg fra udvalget om indførelse af Årskonkurrencer for Juniorhandlere og
Barn og hund konkurrencer fra 1 Januar 2019 blev godkendt af bestyrelsen
Nye tæpper er på trapperne.
14.Diverse forslag gennemgået og endeligt forslag laves til næste møde.
15.Næste deadline er d. 27 August 2018.
16.Vi mangler hænder til PR stande ved diverse arrangementer.
Snak om PR fremadrettet, hvad vil vi og hvad kan vi.
17.Diverse lister er opdateret.
18.Trykning af race repræsentation til dommerseminar og til salg i klubben.
19.Søndag d. 2 September 2018 hos HC
Søndag d. 18 November.

Mødet slut kl. 16.40
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