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Bestyrelsesmøde hos Julie 8. januar 2012, kl 11:00.
Fremmødte: Erik Nygaard Hansen, Lars Pind, Julie Sámalsson

Dagsorden
Valg af referent
Julie
2.
Godkendelse af dagsorden
Ok
3.
Godkendelse af referat
Godkendt
4.
Opfølgning på sidste referat
Intet at berette, det ligger i dagsordenen. Helle skulle være kommet med oplæg til ny
racefolder, men har trukket sig ud af bestyrelsesarbejdet i mellemtiden, derfor er
opgaven udsat. Lars og Erik overtager opgaven.
5.
Meddelelser fra formanden
- Ref. fra det ekstraordinære formandsmøde i DKK 7. jan 2012.
Lars referer fra DKK’s repræsentantskabsmøde ang. DKK’s ændringsforslag af deres
stambogsføringsregler. DKK vil i løbet af 2012 forhandle de eventuelle
restriktioner der måtte være i de forskellige specialklubber.
6.
Udskiftninger
Siden sidste møde har dele af bestyrelse og udvalg trukket sig ud af klubarbejdet. Gitte
har trukket sig ud af bestyrelsen og ud af udstillingsudvalget og ud af hvalpeanviserposten
og ud af bladet. Helle har trukket sig ud af bestyrelsen og ud af Avlsudvalget. Torben har
trukket sig som suppleant og ud af træfudvalget.
Julie er trådt ind i Udstillingsudvalget. Julie og Katja er trådt ind i redaktionen på
medlemsbladet Gårdhunden, Karin Laursen har overtaget hvalpeanviserposten, Lisette
Larsen har tilkendegivet at hun ønsker at træde ind i Avlsudvalget meget snart. Erik er
trådt ind i træfudvalget.
7.
Hængepartier
- Udstillingstingene er blevet hentet ved den tidligere udstillingsudvalgsformand og der
mangler kritikkerne/præmielister fra udstillingen i Bjerringbro. Disse er gået tabt.
Udstillingsudvalget har rykket den tidligere udstillingsudvalgsformand, men denne har ikke
reageret. Formandens og uu’s tingene blev afhentet fra at have stået i en garage. Vi fandt
en død mus i en af kasserne og måtte smide en masse blade og pjecer ud, da musen havde
nået at gnave i disse.
Bladet kom ud med stærke forsinkelser på grund af de særlige omstændigheder.
8.
Generalforsamlingen
- GF-to-do listen gennemgås og opgaver tildeles ejermand.
Budgetbehandling af bestyrelsen sker næste møde.
9.
Profilering af Gårdhundene
DKK har bedt om input til profilering af gårdhundene. Lars og Erik udarbejder forslag.
10. Avlsudvalget
Kommende medlemsmøde den 5 februar. Denne her gang har Lars Adeheimer til at holde
et foredrag om racen.
Lars træder ind i Avlsudvalget.
11. Udstillingsudvalg
- Nyt fra UdstillingsUdvalget (punkt Julie)
- Det besluttes at præmiekort afskaffes. Vi vil tilstræbe at få sponsorgaver i stedet.
Anne Mette Madsen overtager UdstillingsUdvalgets Vest’s ting. De bliver overdraget på
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Årslevudstillingen.
12. Jubilæumstræf 2012
Der skal skænkes ærespræmier fra gårdhundeejere og kenneler. Dette skal i bladet.
Vi inkluderer par-klasser i programmet. Og de ”sjove konkurrencer” inkluderes også i
programmet. Barn og hund inkluderes i programmet. Alle børn der deltager vinder en
præmie.
Vi aftaler et besøg hos schæferhundeklubbens baner og taler med deres køkkenchef.
Hvorefter vi udarbejder invitation til at putte i bladet.
Julie har været i kontakt med Kate og Lizza og det vil de godt forudsat at der ikke er en
officiel dog dancing konkurrence den pågældende dag
Agility-mulighed. Vi må gerne låne schæferhundeklubbens agility-redskaber. Men de er
begrænsede. Erik og Julie tager ud og kigger på dem.
katja Åberg vil gerne udlåne flyball-maskiner. Vi skal have butikken åben på træffet.
13. Medlemsbladet "Gårdhunden"
Næste blad udkommer start februar. Deadline. 10. jan.
Vigtigt. Vi skal have indkaldelsen til GF med i bladet. Lars genopstiller. Julie genopstiller
ikke.
Invitation til jubilæumsudstilling samt dertilhørende invitationer skal med
Invitation til udstilling i Korsør skal med
Lars’s leder skal fortælle lidt omkring aftalen ned DKK og lidt omkring vores kommende
jubilæumstræf 2012.
14. Hjemmesiden
DKK’s forslag fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som blev vedtaget skal
oplyses på hjemmesiden.
15. Medlemslisten
Medlemslisten ligger nu online, så bestyrelsesmedlemmer kan tilgå den med
læserettighed og medlemslistebestyrer med redigeringsrettighed. Vi aftaler, at hvis erik
sletter et udmeldt medlem, skal han informere Jenni herom.
16. Økonomi
26000 i overskud på budgettet for 2012.
17. Sponsoraftaler 2012
Lisbeth Bering vil tage kontakt til Lars Jensen vedr. sponsorgaver til jubilæumstræffet.
18. Evt.
- Vi sigter efter at holde næste møde fredag den 2. marts kl 14.00 på fyn.

