DSGK
Den 10. juni 2013
Referat fra bestyrelsesmødet den 09. juni 2013, kl. 13.00 afholdt hos
næstformanden Annette Larsen.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet 21. april 2013
4. Opfølgning af referat og aktionsliste af 23. april 2013
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kassereren
7. Fastsættelse af takster/satser for kørsel og møder m.m.
8. Status for overdragelse fra tidligere bestyrelse
9. Status for udvalgslisten af 08. maj 2013
10.Avlsudvalget
11.Udstillingsudvalget
12.Medlemsbladet Gårdhunden
13.Klubbens hjemmeside
14.Forretningsorden
15.Love – Urafstemning
16.Profilering af gårdhunden
17.Eventuelt
18.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
Lars Peter Jensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
H. C. Jørgensen
Gitte Møller

Afbud fra:
Ingrid Jørgensen
Torben Moustgaard
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 21. april 2013:
Referatet blev godkendt med 2 rettelser og underskrives på næste møde.
Det blev besluttet af der fremover ikke udarbejdes beslutningsreferat.
4. Opfølgning af referat og aktionsliste af 23. april 2013:
18 punkter på aktionslisten var udført og 3 overføres til næste liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Har taget kontakt til et par medlemmer vedrørende redaktørposten.
Et medlem vil gerne være medredaktør.
Har taget kontakt til sponsor, der gerne vil fortsætte sit sponsorat til klubbens
udstillinger.
Har modtaget en indbydelse til ”Hund og Hest” i Andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk den 3. og 4. august 2013. Det blev besluttet at klubben deltager.
6. Økonomi v/kassereren:
Medlemslisten er nu tilrettet og vi er p.t. 234 medlemmer.
Der skrives ud til tidligere medlemmer om de vil være medlemmer igen.
Der er p.t. 266.000,00 kr. på kontoen.
7. Fastsættelse af takster/satser for kørsel m.m.:
Det blev besluttet at afregning for kørsel sker til den af Skat anførte skattefri
kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil ud over 20.000 km.
8. Status for overdragelse fra den tidligere bestyrelse:
Der mangler nu kun at få tilvejebragt de underskrevne bestyrelsesreferater.
9. Status for udvalgslisten af 08. maj 2013:
Blev gennemgået og tilrettet.
10.Avlsudvalget:

Det blev besluttet at der i efteråret 2013 afholdes et medlemsmøde
vedrørende hvordan prædikatet ”Denne hund er avlet efter Dansk/svensk
Gårdhundeklub og Dansk Kennel Klubs avlsanbefalinger” skal gennemføres.
Hanhundelisten vil blive revideret.
11.Udstillingsudvalget:
Udstillingsudvalget vil udarbejde plan for udstillinger i 2014 og fremover.
Plan for udvalgets arbejde blev drøftet.
12.Medlemsbladet Gårdhunden:
Det næste medlemsblad udkommer ultimo juni 2013.
Bladet sendes til udenlandske medlemmer hvis de ønsker det.
13.Klubbens hjemmeside:
Under aktiviteter skal det tydelig fremgå om det er en klub aktivitet eller en
privat aktivitet.
Hjemmesiden opdateres løbende og der vil senere løbende komme indlæg fra
formanden.
14.Forretningsorden:
Der udarbejdes et udkast til forretningsorden som behandles på næste møde.
15.Love – Urafstemning:
Urafstemningen udsendes sammen med næste klubblad ultimo juni 2013.
16.Profilering af gårdhunden:
Der vil blive udarbejdet en ny ”Folder” vedrørende Gårdhunden.
Der arbejdes på et generelt input til næste møde.
17.Eventuelt:
Her var ingen indlæg.
18.Dato og sted for næste møde:
Lørdag den 31. august 2013, kl. 13.00 hos kassereren Esther Svaneborg.
Mødet sluttede kl. 17.50.
H. C. Jørgensen

