DSGK
Den 23. april 2013

Referat fra bestyrelsesmødet den 21. april 2013 afholdt hos formanden Lars Peter
Jensen.

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet 13. april 2013
4. Opfølgning på sidste referat
5. Opfølgning på generalforsamlingen
6. Meddelelser fra formanden
7. Økonomi
8. Overdragelse fra den tidligere bestyrelse
9. Avlsgodkendelse
10.Udvalg
11.Love – Urafstemning
12.Forretningsorden
13.Eventuelt
14.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
Lars Peter Jensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
H. C. Jørgensen
Gitte Møller

Ingrid Jørgensen
Torben Moustgaard
Der var ingen afbud.
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 13. april 2013:
Referatet blev godkendt og underskrevet af alle der deltog.
4. Opfølgning på sidste referat fra mødet den 13. april 2013:
Kontaktpersonlisten blev gennemgået og tilrettet.
5. Opfølgning på generalforsamlingen den 13. april 2013:
Formanden har den 19.04.2013 modtaget det underskrevne referat fra
dirigenten og kopi sendes til alle bestyrelsesmedlemmer og webmaster.
Det blev besluttet at der fremover anvendes betegnelsen Menigt Medlem og
ikke medlem.
6. Meddelelser fra formanden:
Formanden har kontaktet DKK vedr. den nye bestyrelse og har fået en
kontaktperson hos DKK.
Formanden har kontaktet Helle Priess og hun har sagt ja til at blive
webmaster.
Det blev besluttet at formanden retter henvendelse til Julie Samalsson vedr.
posten som redaktør, hvis nej så rette henvendelse til Anne Mette Madsen.
7. Økonomi ved kasseren:
Kassereren oplyste at der pr. 31. marts 2013 stod kr. 264.373,44 på kontoen.
Kassereren har afhentet alt vedr. regnskabet hos Erik Nygaard og Jenni
Kochen.
Kassereren oplyste at ifølge den medlemsliste hun havde fået udleveret hos
Jenni Kochen, er vi i dag 209 medlemmer i klubben.
Der blev udleveret en blanket vedr. afregning som vi skal drøfte på næste
møde.

Bestyrelsen besluttede at vi fremover ikke anvender ekstern revisor m.m.,
men at kassereren udarbejder sit eget regneark m.m. til regnskab.
Bestyrelsen besluttede at kun kasserer og formand skal have adgang til vores
bankkonto.
Spørgsmålet vedr. en kasse med kontanter drøftes på næste møde.
Kassereren sender de nødvendige oplysninger til banken så de kan få adgang.
Kassereren meddelte at vi nok ikke havde nogen forsikring i klubben?
Formanden tager kontakt til DKK vedr. forsikring.
8. Overdragelse fra den tidligere bestyrelse:
Formanden har en aftale med Lars Pind om at han i morgen den 22. april 2013
vil få overdraget det materiale han har liggende.
Kassereren har modtaget alt fra Erik Nygaard og Jenni Kochen.
Sekretæren har endnu ikke modtaget noget bl. a. underskrevne
mødereferater m.m.
Næstformanden har endnu ikke taget kontakt til Jenni Kochen vedr.
afhentning af materiale for avlsudvalget.
Sekretæren har hentet alt vedr. udstillingsudvalget hos Julie Samalsson og det
står til afhentning hos kassereren. Dog er det der blev brugt til udstillingen i
Årslev placeret hos et medlem ved Ringe på Fyn.
Der er ikke modtaget noget fra afgående hvalpeanviser.
Sekretæren har hentet alt vedr. butikken hos Julie Samalsson og har det
stående til afhentning.
Sekretæren har hentet alt vedr. redaktøren hos Julie Samalsson og har det
stående til afhentning.
Formanden har modtaget information vedr. opsætning af hjemmesiden fra
Martin Skovgaard.
9. Avlsgodkendelse:
Formanden for avlsudvalget meddelte at der afholdes avlsgodkendelse
søndag den 02. juni 2013 i Lille Skensved Hallen på Sjælland.
10. Udvalg:
Udvalgslisten af 14. april 2013 blev gennemgået og tages op på næste møde.
11.Love – Urafstemning:
Dette tages op på næste møde.
12.Forretningsorden:

Bestyrelsen besluttede at der er tavshedspligt i personsager.
Forretningsorden tages op på næste møde.
13.Eventuelt:
Input fra udvalgsformænd m. fl. vedr. rettelser til div. skemaer på
hjemmesiden sendes til webmaster og formanden.
Formanden for UHM undersøger en pris på jord til planering af
træningsbanen.
Trykning af ny opdateret informationsfolder drøftes på næste møde.
Formanden for udstillingsudvalget tager kontakt til DKK vedr. anvendelse af
DKK´s værdikupon på DSGK udstillinger.
Kassereren udarbejder oplæg til nyt velkomstbrev til nye medlemmer der
godkendes af formanden og efterfølgende sendes til resten af bestyrelsen til
orientering.
Formanden tager kontakt til sponsor.
Indkøb af printerpapir, kuverter, frimærker og andre småting indkøbes af de
enkelte efter behov og refunderes ved kassereren mod behørig kvittering.
Klubbens logo bør optræde på alt udgående post m.m. fremover.
Sekretæren udarbejder et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde der
godkendes af formanden inden det sættes på hjemmesiden.
Aktionsliste udarbejdes af sekretæren efter hvert bestyrelsesmøde.
Ingrid kontakter Sonja og Benno Mikelsen om de vil deltage i Tivoli Friheden i
Aarhus den 08. juni 2013 med hunde.
14.Dato og sted for næste møde:
Næste møde afholdes søndag den 09. juni 2013 kl. 13.00 hos næstformanden
Annette Larsen, Munkebovej 7, 4173 Fjenneslev.

H. C. Jørgensen

