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DSGK
Den 11. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmødet den 09. februar 2014, kl. 11.00 afholdt hos H. C.
Jørgensen.

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra møderne 27. oktober 2013 og 28. december 2013
4. Opfølgning af referater og aktionsliste af 28. december 2013
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Generalforsamling
8. Avlsudvalget
9. Udstillingsudvalget
10.Udstilling og samvær på Nyvang maj/juni
11.Medlemsbladet gårdhunden
12.Klubbens hjemmeside
13.Opdatering af kontaktperson og udvalgsliste
14.Eventuelt
15.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
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 referaterne fra 27. oktober 2013 og 28. december 2013:
De to referater blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.
4. Opfølgning af referater og aktionsliste af 28. december 2013:
8 punkter på aktionslisten var udført og 7 overføres.
5. Meddelelser fra formanden:
Tilbud på forsikringer var modtaget fra DKK.
Formanden deltager i DKK´s Formandsmøde den 1. marts 2014 på Fyn.
Den 2. januar 2014 var DKK blevet orienteret om formandsskiftet.
DKK havde fremsendt en QUICK -UP-GUIDE for nye bestyrelsesmedlemmer.
6. Økonomi ved kasseren:
Regnskabet for 2013 var nu underskrevet af de 2 revisorer og klar til
forelæggelse på den ordinære generalforsamling.
Opdateret medlemsliste blev drøftet.
Forsikringen fra DKK for udstillinger m.m. vil blive betalt som tidligere år.
7. Generalforsamling:
”Husker” er sat på hjemmeside og vil komme i blad nr. 1.
Der er modtaget bekræftelse fra bestyrelsens forslag til dirigent og referent.
Indkaldelse til generalforsamling vil blive sat på hjemmesiden senest den 22.
februar 2014 (§11. stk. 2.), og her vil det fremgå hvilke bestyrelsesmedlemmer
der er på valg.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev endeligt godkendt.
8. Avlsudvalget:
Kommissorium for udvalget blev godkendt og er nu gældende.
Referat fra det afholdte avlsworkshop kommer i blad nr. 1.
3 medlemmer fra udvalget har deltaget i DKK´s ”Viden på bordet 2014”.
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Udvalget vil snarest fastsætte en dato for afholdelse af Avlsgodkendelse og
Indmønstring.
Der udarbejdes regler for udenlandske hanhunde, samt hunde der var
godkendt før de nye regler blev indført i 2007.
9. Udstillingsudvalget:
Kommissorium for udvalget blev godkendt og er nu gældende.
Der er modtaget opdaterede regler fra DKK for afholdelse af Udstillinger.
Dommerbesætningen for 2014 er nu på plads, og påsætning af ringsekretærer
pågår.
10.Udstilling og samvær på Nyvang maj/juni:
Der har primo januar været afholdt et møde på Nyvang, hvor de praktiske ting
blev aftalt.
Det blev aftalt at vore nordiske venner skulle indbydes.
Det blev aftalt at udstillingsudvalget varetager selve udstillingen og
samværsudvalget varetager aftenarrangementet, samt at et udvalg varetager
sideløbende aktiviteter.
Prisen for at deltage i aftenarrangementet blev fastsat til kr. 150,00.
11.Medlemsbladet Gårdhunden:
Blad nr. 1. er på vej til trykker.
Deadline for blad nr. 2, 3 og 4 blev fastsat til den 06. april 2014, 14.
september 2014 og 16. november 2014.
12.Klubbens hjemmeside:
Alle var enige om at Webmaster gør et godt stykke arbejde, og at
hjemmesiden fungerer godt, til glæde for alle læserne.
13.Opdatering af kontaktperson- og udvalgsliste:
De to lister blev opdateret.
14.Eventuelt:
Der var ikke noget til eventuelt.
15.Dato og sted for næste møde:
Søndag den 09. marts 2014, kl. 11.00 hos Annette Larsen.
Lørdag den 05. april 2014 umiddelbart efter generalforsamlingen i Glud.

