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DSGK
Den 11. marts 2014

Referat fra bestyrelsesmødet den 9. marts 2014, kl. 11.00 afholdt hos Annette
Larsen.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra 9. februar 2014
4. Opfølgning på aktionsliste af 11. februar 2014
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Generalforsamling
8. Avlsudvalget
9. Udstillingsudvalget
10.Nyvang maj/juni
11.Profilering af Gårdhunden
12.Medlemsbladet Gårdhunden
13.Klubbens hjemmeside
14.Eventuelt
15.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
Annette Larsen
Esther Svaneborg
H. C. Jørgensen
Gitte Møller
Afbud fra:
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Ingrid Jørgensen
Torben Moustgaard
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra 9. februar 2014:
Godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten af 11. februar 2014:
17 punkter på listen var gennemført og 9 punkter overføres til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Orienterede om deltagelsen i DKK´s formandsmøde den 1. marts 2014.
Har modtaget en anmodning fra DKK om at deltage i et arrangement i Tivoli
Friheden Århus. Den sendes til 2 medlemmer i Jylland om eventuel deltagelse.
Har modtaget en invitation fra DKK til et arrangement ”Hunden i det
offentlige rum”.
DKK´s udvalg for Nationale og Glemte racer har anmodet om et input
vedrørende vores race, til brug for FCI.
6. Økonomi v/kasseren:
Den opdaterede medlemsliste blev drøftet og vi er nu 212 medlemmer.
Den likvide kapital er kr. 284.700,00.
7. Generalforsamling:
Formandens udkast til beretning for 2013 blev drøftet og godkendt med nogle
få rettelser.
Dato for udsendelse af det sidste materiale til medlemmerne blev fastsat.
Indkaldelsen var sat på hjemmesiden den 16. februar 2014.
Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne til beslutning.
8. Avlsudvalget:
Typegodkendelse (Avlsgodkendelse) afholdes i Årslev på Fyn den 27. april
2014.
Orienterede om deltagelse i DKK mødet ”Viden på bordet”.
Orienterede om det kommende seminar i Korsør den 30. marts 2014.
Kommissorium for udvalget blev underskrevet.
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9. Udstillingsudvalget:
Til udstillingen i Glud den 5. marts 2014 var tilmeldt 21 hunde og 1
opdrætsklasse.
Planlægningen af udstillinger i 2015 er godt i gang.
Der var sendt en bårebuket til dommer Ulf Bårten´s båre den 21. februar
2014.
10.Nyvang maj/juni:
Oplæg fra webmaster vedr. Nyvang blev godkendt, og det blev aftalt hvem
der udarbejder tekst til de enkelte afsnit
Formanden tager kontakt til webmaster om den endelige udformning og
regler for hvad der skal på hjemmesiden under Nyvang.
11.Profilering af Gårdhunden:
Esther udleverede forslag til udformning og indhold til ny folder.
Den blev godkendt med nogle få rettelser. Der trykkes 500 stk. i første oplag.
12.Medlemsbladet Gårdhunden:
Formanden udleverede en liste over manglende blade til arkivet.
13.Klubbens hjemmeside:
Det blev aftalt at der udarbejdes regler for brug af link til facebook m. fl. til
brug på hvalpe- og hanhundeliste m. fl.
Skal være til offentlig brug fremover, så alle kan læse det.
14.Eventuelt:
Der var ikke noget til dette punkt.
15.Dato og sted for næste møde:
Lørdag den 5. april 2014, umiddelbart efter generalforsamlingen.
Søndag den 4. maj 2014, kl. 11.00 (sted aftales senere).

