Dansk/svensk Gårdhundeklub
www.DSGK.dk

Bestyrelsesmøde i Ringe d. 7. juli 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. Samarbejde m. Sverige
5. Meddelelser fra Formanden
6. Generalforsamlingen 2013
7. Profilering af racen
8. Avl / Avlsudvalget
9. Udstillinger / Udstillingsudvalget
10. Feedback fra jubilæumstræffet
11. Aktiviteter
12. Medlemsbladet Gårdhunden
13. Hjemmesiden
14.
________________________________________________________________________
1. Referent, Julie
2. Dagsorden er godkendt
3. Vil blive rundsendt.
4. Samarbejde m. Sverige:
Den svanske raceklub har inviteret bestyrelserne i Danmark, Norge og Finland til at
deltage i fælles nordisk samarbejde i Tollarp i forbindelse med deres avlsforum den 3.
august. Julie og Jenni tager til Avlsforum i Tollarp og repræsenterer Dansk/svensk
Gårdhundeklub
5. Meddelelser fra formanden.
Lars Pind taler med Royal Canin og får sponsoraftalen på plads.
Hundens dag i Tivoli Friheden blev repræsenteret af Ingrid Thuesen med Zkrubbe's
Fang.
6. Vi skyder efter den 20 april. Lars kontakter dirigent.
7. Erik har sendt sit input til Lars. Lars skal færdiggøre til rundsending.
8. Vi mangler en person i udvalget. Der er en annonce i bladet vedr. dette. Hvis vi ikke får
nogen henvendelser, så må vi prikke nogen på skulderen. Nogle relevante personer
diskuteres.
Martin arbejder på en dispensations-blanket og sender rundt, når den er klar.
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9. Udstillingslisten for 2013 gennemgåes
Vi skal annoncere efter en hjælper Øst for Storebælt til at hjælpe med at rulle tæpper
ud/sammen osv.
10. Det var et vellykket arrangement, men det var for stort et arbejde til for få hænder.
11. Nyvang 2. week-end i september - Erik følger op
12. augusdt Gl. Estrup Historisk Dyrskue - Karin Laursen deltager
Hundens dag i Tivoli 8. september har fundet racerep.
12. Medlemsbladet Gårdhunden. Vi har fået et pris-tilbud om at få bladet trykket i formatet
A4. Efter kort diskussion bliver bestyrelsen enige om at bibeholde formatet A5.
13. Hjemmesiden. Webmaster er i gang med lidt forskellige projekter på hjemmesiden;
Onlinetilmelding til hvalpelisten, galleri på igen m. skiftende billeder, fjerne
tilmeldingsblanketter til udstillinger, da tilmeldinger nu foregår 100% via hundeweb.dk,
Vi arbejder på den engelske version af hjemmesiden, alle blanketter skal med tiden
laves elektroniske.
14. Økonomi.
Regnskab for træffet er i balance
Mistillidsvotummet kostede klubben 15.000
Budgettet ser alt i alt fint ud
15. Evt.
Avlshæfter for 2011 er færdige de vil blive solgt på Trelde Næs udstillingen
Næste møde d. 23 september samme sted.
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