DSGK
Den 02. september 2013
Referat fra bestyrelsesmødet den 31. august 2013, kl. 13.00 afholdt hos kassereren
Esther Svaneborg.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet 09. juni 2013
4. Opfølgning af referat fra 09. juni 3013 og aktionsliste af 10. juni 2013
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi ved kassereren
7. Forretningsorden – Udkast juni 2013
8. Love – Urafstemning
9. Generalforsamling – Dato og sted
10.Avlsudvalget
11.Udstillingsudvalget
12.Medlemsbladet Gårdhunden
13.Klubbens hjemmeside
14.Profilering af gårdhunden
15.Eventuelt
16.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
Lars Peter Jensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
H. C. Jørgensen
Gitte Møller
Torben Moustgaard

Afbud fra:
Ingrid Jørgensen
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra 09. juni 2013:
Referat godkendt uden bemærkninger.
4. Opfølgning af referat fra 09. juni 2013 og aktionsliste af 10. juni 2013:
20 punkter på aktionslisten var udført og 3 overføres.
5. Meddelelser fra formanden:
Ny redaktør ikke fundet, men arbejder videre på sagen.
Deltager på Andelslandsbyens høstmarked den 07.09.2013 og vil prøve at
finde et medlem der kan deltage 06.09.2013.
Orienterede om sin beslutning om at flytte udstillingen i Bjæverskov til en
anden lokalitet.
Efterlyste optælling af point for årets hunde.
Hvis nogen i bestyrelsen har for meget at se til, så sig til inden det gror helt
over hovedet. Andre må så tage over i en tid.
Vi skal passe på ikke at der er for meget mail korrespondance og vi bør
skrive så korte mails som muligt. Hvis der er muligt så tage det face to face
i stedet for at skrive.
6. Økonomi ved kassereren:
Havde kontaktet 42 tidligere medlemmer og 19 af disse har meldt sig ind
igen.
Dags dato er vi 279 medlemmer.
Orienterede om regnskabsstatus sammenholdt med budget 2013.
7. Forretningsorden – Udkast juni 2013:
Tages op på næste møde til godkendelse.
8. Love – Urafstemning:
Resultatet af urafstemningen er lagt på hjemmesiden og i klubbladet.
Loven tilrettes og fremsendes til DKK til godkendelse.
9. Generalforsamling – Dato og sted:

Generalforsamling 2014 afholdes lørdag den 05. april 2014, kl. 13.00 eller
lige efter udstillingen er afsluttet. Den afholdes i Jylland og sted aftales
senere.
10.Avlsudvalget:
Kommissorium for udvalget blev gennemgået og udvalget vender tilbage
med et endeligt forslag til bestyrelsens godkendelse.
Medlemsmøde er fastsat til søndag den 24. november 2013 og afholdes i
Vipperød.
Der afholdes et møde med dommerne tirsdag den 29. september 2013.
11.Udstillingsudvalget:
Udvalget har afholdt et møde hos formanden den 22. august 2013.
Dommersætning 2014 og 2015 blev drøftet.
Der var en generel drøftelse om anvendelse af præmiekuponer på
udstillingerne og det blev besluttet at præmiekuponer indføres igen fra
2014.
Det blev besluttet at vi fremover lukker for tilmeldelse til udstillinger 7
dage efter den fastsatte tilmeldingsfrist. Tilmelding efter fristens udløb
pålægges et gebyr.
På juleudstillingen 2013 tages nogle ekstrakonkurrencer op igen og det
aftales med dommer.
Vedrørende Jubilæumsudstillingen 2014 blev følgende besluttet:
At udskille ”Det festlige” og ”Sponsorer” fra selve udstillingen.
At afholde udstilling og ”Fest” på Nyvang ved Holbæk lørdag den 31. maj
og søndag den 01. juni 2014.
At nedsætte et udvalg vedrørende det ”Festlige” bestående af Ole Skjold
Nielsen og Torben Moustgaard. De kan supplere sig efter behov.
At nedsætte et udvalg vedrørende ”Sponsorer” bestående af Lars Peter
Jensen og H. C. Jørgensen.
12.Medlemsbladet Gårdhunden:
Helene og Esther tager sig af blad 3.
13.Klubbens Hjemmeside:
Det blev drøftet om der igen skulle være en billedserie kørende på
hjemmesiden.
14.Profilering af Gårdhunden:

Deltagelsen i ”Hund og hest” på Nyvang blev drøftet og en eventuel
deltagelse næste år tages op senere.
15.Eventuelt:
Det udsendte referat fra mødet i Butikken blev drøftet og retningslinjer
for butikken blev godkendt med en enkel tilføjelse.
Tilsendelse af bladet blev drøftet og det blev besluttet at vi fremover kun
sender bladet elektronisk til dommerne og medlemmerne vil modtage det
pr. post.
16.Dato og sted for næste møde:
Søndag den 27. oktober 2013, kl. 11.00 hos Torben Moustgaard.

