Dansk/svensk Gårdhundeklub
www.DSGK.dk

Bestyrelsesmøde i Ringe d. 17 maj 2012
Til stede: Lars Pind, Martin Skovgaard, Erik Nygaard Hansen, Karin Laursen, Julie Sámalsson

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Meddelelser fra formanden
5. Aktiviteter
6. Profilering
7. Avl / Avlsudvalg
8. Udstillinger / Udstillingsudvalg
9. Jubilæumstræffet
10. Hjemmesiden
11. Medlemsbladet Gårdhunden
12. Økonomi
13. Evt.
________________________________________________________________________
1. Referent, Julie
2. Dagsorden er godkendt
3. Godkendt, er allerede udgivet.
4. Meddelelser fra formanden:
Mistillidsvotummet. Bestyrelsen samt forslagsstillere til mistilliden har i dag deltaget i
møde hos dirigent K.K. Jensen for at modtage resultat af urafstemningen. K.K. som var
vært for mødet opfordrede alle tilstedeværende om at tage resultatet til efterretning
ligegyldigt hvordan udfaldet var. Resultatet blev at mistillidsvotummet blev forkastet
med 71 stemmer imod og 57 for og 4 blanke.
Det er bestyrelsens opfattelse at alle parter til mødet var enige om at vi skal se
fremad og tilstræbe en tættere dialog.
Klubben har modtaget et brev fra Dansk Kennel Klub (DKK). I brevet kan DKK nu
bekræfte at Dansk/svensk Gårdhund som race nu er en internationalt anerkendt race
og dermed ikke længere en rekonstruktionsrace. Gårdhunden er dermed ikke længere
under Udvalger for Nationale og Glemte Racer. Gårdhunden er dog stadigvæk en dansk
national race qva sin oprindelse.
Vi har en kort dialog vedr. flertalsbeslutninger i bestyrelsen. Denne skal der tages højde
for, når vi reviderer DSGK's forretningsorden på næste bestyrelsesmøde. Julie sender
den gamle forretningsorden rundt til gennemlæsning og revidering.
5. Aktiviteter. Hundene dag Tívoli Friheden. Vi har fået nogle repræsentanter, der gerne
vil repræsentere gårdhunden i Tivoli Friheden. Det er samme dag som træffet.
Hundens dag i Tivoli København. Der kan man af listen på DKKs hjemmeside se at

1

Dansk/svensk Gårdhundeklub
www.DSGK.dk
gårdhunden allerede har fundet racerepræsentant.
Sønder Hygum arrangement: Karin Laursen viser flaget for bestyrelsen. Andre kenneler
har planer om at kommer dér også.
Historisk dyrskue på Gl Estrup den 12. august. Karin Laursen og Lars Pind deltager.
6. Lars og Erik arbejder på højtryk og har snart noget klar til godkendelse i bestyrelsen.
Vi vil kontakte diverse medier i et forsøg på at få mediedækning på jubilæumstræffet.
7. Jenni vil gerne fortsætte i avlsudvalget alligevel, men vi skal have fundet noget
assistance 1 evt 2 mere.
Vi skriver en "job-annonce" og har den med i næste blad, så kan vi se om der er nogle,
der har lyst til at lave dette klubarbejde.
Vi skal have udarbejdet en blanket til den nye type dispensationsansøgning for de ikke
godkende hunde. Webmaster laver udkast til blanket som skal indeholde begrundelse,
nye billeder af hunden, front og side, stambogs nr, eksteriørskema m.v.
8. 1. september udstillingen. Da vi på nuværende ikke har nogle medlemmer i UU vest for
Storebælt, står bestyrelsen for dette arrangement.
9. Jubilæumstræffet.
Dommerafhentning foretages af Martin/Julie
Tag selv morgenbord planlægges
Aftengrill skal koste kr. 20
Møde i Schæferhundeklubben på tirsdag eller onsdag hvor vi skal have de sidste ting på
plads.
10. Hjemmesiden. Webmaster arbejder på at lave en interaktiv hvalpeliste, hvor
opdrætterne selv via login kan opdatere deres kuld med antal solgte hvalpe osv.
11. Medlemsbladet Gårdhunden. Bladet kommer på gaden hurtigst muligt. Men afvente lige
de sidste input som følge af det, der skete på generalforsamlingen.
12. Økonomi. Budgettet for jubilæumstræffet gennemgåes
Kørepenge fastsættes til kr. 2,50 pr. kørt km for udvalgs- og bestyrelsesarbejde.
13. Evt. Næste møde 7. juli samme sted.
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