DSG
Bestyrelsesmøde Søndag den 21. januar 2018, kl. 11.00 hos Bestyrelsesmedlem
Gro Poulsen
Til stede: HC Jørgensen, Esther Svaneborg, Marianne Schlüter, Gro Poulsen & Helle
Priess
Afbud: Ingen
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 29. oktober 2017, samt underskrift heraf
4. Opfølgning på aktionslisten
5. Meddelelser fra formanden
6. Generalforsamling 2018
7. Økonomi v/kasseren
8. Klubbens hjemmeside
9. Avlsudvalget
10.Aktivitetsudvalget
11.Udstillingsudvalget
12.Præmieboden – Herunder en drøftelse om præmiebodens fremtid
13.Medlemsbladet
14.Profilering af Gårdhunden
15.Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten
16.Eventuelt
17.Dato og sted for de næste møder
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Helle
Godkendt.
Godkendt og underskrevet.
Gennemgået og 5 punkter overført til ny liste.
HC er tilmeldt DKK’s formandsmøde Lørdag d. 17.03.2018.
Royal Canin har endnu ikke svaret på henvendelsen om sponsorat i
2018.
Medlem har ikke svaret tilbage på mail af 29.08.2017, så sagen arkiveres.
Indkaldelsen er sendt til bladet og kommer i blad nr. 1 samt på
hjemmesiden ultimo Februar.
Bestyrelsens 2 forslag gennemgået og tilrettet.
- Forslag 1 vedr. æresmedlemmer.
- Forslag 2 vedr. præmieboden.
- Gaver indkøbes til udlevering på Generalforsamlingen.
- Formandens beretning er ved at blive skrevet.
- Regnskabet skal revideres senest d. 15.02.2018.
- Materiale til generalforsamlingen skal udsendes senest 10 dage før.
- Kontingent skal være betalt senest 31.01.2018 for dem der er på valg
og for dem der vil bevare stemmeretten til Generalforsamlingen.
- HC sørger for frokost til efter generalforsamlingen.
Der er pr. 01.01.2018: 323 medlemmer.
- På drift kontoen står: 58862,63 kr.
- Juleudstillingen fik et overskud på knap 6000 kr.
Mobilos har meddelt at vores hp flyttes til ny server.
- DKK’s nye hp har gjort, at alle deres links på vores hp skal rettes. Gro
har rettet dem på udstillingskalenderen.
”FCI-sagen” er afsluttet d. 04.12.2017 og sendt til både DKK og SKK, og
underskrevet af de 2 formænd. D. 09.01.2018 har DKK meddelt at
materialet er sendt til FCI og sagen betragtes som afsluttet.
- DSGK har af DKK fået lov til at bruge FCI materialet i klubben.
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- Henvendelse fra DKK’s nye udvalg for Nationale og glemte Racer om vi
har problemer med/ i vores race. Dette mener vi ikke.
- Ang. Nordisk Gårdhundekonforrence: her er intet nyt og Sverige har ikke
henvendt sig.
- DKK har ved mail af 19.01.2018 anmodet os om, i samarbejde med
Sverige, at fremsende materiale til DKK vedrørende ”Definitiv godkendelse
af Dansk/svensk Gårdhund i FCI”
- Der er dags dato 12 tilmeldte til Eksteriørbeskrivelse d. 11.03.2018
10. Intet nyt
11.Takster og honorarer for udstillinger i 2018 er sendt til alle i bestyrelsen.
- DKK’s planer om gennemførelse af dommeruddannelse i 2018 bliver
ikke til noget.
- Årets hunde 2017 – der er kommet dokumentation ind for Årets agility
hund og årets Rally lydigheds hund. HP er opdateret og pokaler udleveres
på førstkommende udstilling.
- D. 15.01.2018 har vi indsendt dommerønsker for år 2020 til DKK.
- DKK har indført Junior og Veteran Championater med virkning fra 2018.
- Vi har indstillet medlem til dommeruddannelse i DKK og som er optaget
i Maj 2018. 4 uddannede eksteriør dommere har ansøgt om, at må
dømme vores race og de er alle blevet indstillet af klubben til DKK.
- Udstillingerne for 2018 er alle på plads.
- Udvalget er godt i gang med udstillingerne for 2019.
12. Opgørelse af præmieboden pr. 31.12.2017 er sendt til kasseren.
- Præmiekort for 2018 er trykt. Der er udleveret 228 og indløst 109 i 2017.
- Hvad gør vi fremadrettet efter juleudstillingen 2018 !
13. Deadline Mandag d. 21.01.2018.
14. Der skal trykkes ny folder.
15. Ingen ændringer.
16. Intet nyt.
17. Mandag d. 12 Marts hos HC, såfremt der kommer forslag.
- Søndag d. 8 April efter generalforsamlingen.
Mødet slut kl. 15.10
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