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DSGK
Den 29. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2013, kl. 11.00 afholdt hos Torben
Moustgaard.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet 31. august 2013
4. Opfølgning på aktionsliste af 03. september 2013
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi ved kassereren
7. Forretningsorden
8. Love – Godkendelse fra DKK
9. Avlsudvalget
10.Udstillingsudvalget
11.Medlemsbladet Gårdhunden
12.Butikken
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
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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 31. august 2013:
Referat godkendt og underskrevet.
4. Opfølgning på aktionsliste af 03. september 2013.
21 punkter på aktionslisten var udført og 1 overføres.
5. Meddelelser fra formanden:
Foreslog at der blev taget foto af alle pokaler ved juleudstillingen og dette
blev godkendt.
Foreslog at foto og navn på klubbens æresmedlemmer kom på hjemmesiden
med en kort tekst og dette blev godkendt.
Meddelte at Thérèse Godefroy havde sagt ja til at blive redaktør for bladet og
vil deltage i udgivelsen af næste blad.
Vil tage kontakt til Nyvang vedrørende jubilæumsudstillingen 2014 for at få en
aftale i stand.
6. Økonomi ved kasseren:
Dags dato er vi 295 nedlemmer.
Orienterede om regnskabsstatus sammenholdt med buget og det ser ud til at
vi får et lille overskud.
Opkrævning af kontingent for 2014 sendes ud i særskilt brev medio december
2013 som B post.
Efterlyste et regelsæt for betaling af julefrosten.
Budgetter for 2015 skal afleveres senest 10. januar 2013, samt en eventuel
justering af budget 2014.
Afregning for kørsel og udlæg afholdt i 2013 skal sendes til kasseren senest
20. december 2013.
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7. Forretningsorden:
Forretningsorden blev gennemgået og tilrettet. Underskrives på næste møde.
8. Love – Godkendelse DKK:
Den ændrede lov blev fremsendt til DKK´s godkendelse den 24. september
2013.
Godkendelsen var endnu ikke modtaget og formanden kontakter DKK herom.
9. Avlsudvalget:
Materialet til brug for medlemsmødet i november vil blive udsendt til
deltagerne primo november 2013.
Der udarbejdes en køreplan/dagsorden for gennemførelse af mødet.
Klubben betaler for forplejningen på mødet.
Udvalget undersøger hvordan indmønstring af gårdhunde skal foregå
fremover.
10.Udstillingsudvalget:
Der var kommet en indbydelse til at deltage i en dobbeltudstilling i Varde 29. –
30. august 2015. Udstillingsudvalget skal undersøge om det kan indgå i vores
kalender for 2015 og giver besked herom.
Udvalget afholdt et møde onsdag den 23. oktober 2013 og næste møde
afholdes 07. januar 2014.
Indbydelse til udstillingen i januar 2014 skal i bladet nu og på hjemmesiden.
Indbydelse til julefrokosten kommer på hjemmesiden primo november 2013
og prisen er kr. 150,00, der skal indbetales til kasseren.
11.Medlemsbladet Gårdhunden:
Thérèse Godefroy er ny redaktør for bladet.
Blad 4 udarbejdes af Thérèse, Esther og Helene og vil udkomme sidst i
november 2013.
Det blev drøftet om vi skal gå over til et blad i A4 format, men vi afventer en
pris fra trykkeriet inden der tages beslutning herom.
12.Butikken:
Her blev drøftet om en eventuel udvidelse af sortimentet i butikken og dette
arbejdes der videre på.
13.Klubbens hjemmeside:
Det blev besluttet at PM for en udstilling kommer på hjemmesiden når den er
klar.
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14.Profilering af Gårdhunden:
Der udarbejdes et forslag til en ny ”folder” om Gårdhunden primo 2014. Esther
og HC tager sig af dette.
Formanden undersøger hvorfor Dansk/Svensk Gårdhund ikke optræder på
DKK´s hjemmeside under ”Racebeskrivelse”.
15.Eventuelt:
Der skal arbejdes på at afholde et ”medlemsarrangement” med hund (ikke
udstilling) i efteråret 2014.
Det blev besluttet at vi fra 2014 vil indføre præmiekuponer på udstillingerne
og vi trykker selv nogen.
16.Dato og sted for næste møde:
Søndag den 02. februar 2014, kl. 11.00 hos H. C. Jørgensen.
Søndag den 09. marts 2014, kl. 11.00 hos Annette Larsen.

