DSGK
Den 18. juni 2014

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2014, kl. 11.00 afholdt hos kasseren
Esther Svaneborg.

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet 18. april 2014
4. Opfølgning på aktionslisten af 19. april 2014
5. Meddelelser fra formanden
6. Godkendelse af forretningsorden
7. Økonomi v/kasseren
8. Avlsudvalget
9. Udstillingsudvalget
10.Opfølgning på Nyvang maj/juni
11.Profilering af gårdhunden
12.UHM udvalget
13.Medlemsbladet Gårdhunden
14.Butikken
15.Klubbens hjemmeside
16.Urafstemning – Lovændring 2014
17.Eventuelt
18.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
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Esther Svaneborg
Gitte Møller
Marianne Schlüter
Jan Møller
Afbud fra:
Sonja Mikkelsen
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra mødet 18. april 2014:
Godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionsliste af 19. april 2014:
Aktionslistens 40 punkter blev gennemgået og 10 punkter overføres til ny
liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Har modtaget indbydelse fra formanden for den Svenske Gårdshundeklub, om
at deltage i et møde den 25. juli 2014 i Sverige. Har sagt ja til at deltage.
Har den 11. juni 2014 deltaget i et møde på Bakken, vedrørende vores
eventuelle deltagelse/medvirken i ”Korsbæk på Bakken”. Tages op under
punkt 11 på dagsorden.
Har den 20. maj 2014 modtaget en mail fra DKK vedrørende etiske
anbefalinger. Har svaret DKK og sendt dette til avlsudvalget.
6. Godkendelse af forretningsorden:
Godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
7. Økonomi v/kasseren:
Klubbens indestående midler er nu fordelt på 3 konti i banken, hvoraf de 2 er
højrentekonti.
Vi er nu 247 medlemmer, en stigning på 14 siden sidste møde.
Den likvide kapital er kr. 278.000,00.
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8. Avlsudvalget:
Oplæg fra udvalget vedrørende udformning af avlsanbefalinger blev drøftet
og godkendt med få rettelser. Oplægget vil herefter blive sendt til DKK til
godkendelse.
Der vil blive gennemført et Anatomi- og Standardkursus på Sjælland søndag
den 18. januar 2015. Er sat på hjemmesiden.
Den Svenske Gårdshundeklubs oplæg vedrørende HD blev drøftet.
Aase Vinter indtræder i avlsudvalget.
Der arbejdes på at der skal afholdes en eksteriørgodkendelse til i 2014.
9. Udstillingsudvalget:
Mail fra DKK af 13. juni 2014 vedrørende en klubudstilling på Bornholm
fredagen før DKK udstillingerne blev drøftet. Det blev besluttet at vi ikke
deltager i år, men vil arbejde på eventuelt at deltage i 2015.
Udvalget arbejder på at finde en løsning så ikke medlemmer også kan tilmelde
sig udstillinger via Hundeweb.
Der sættes et ”Opråb” på hjemmesiden og i næste klubblad, med det formål
at få flere medlemmer til at give en hånd med i udvalget.
10.Opfølgning på Nyvang maj/juni:
Formanden rettede en tak til alle der gjorde det mugligt at planlægge og
gennemføre udstillinger, aktiviteter og festmiddag på vores 25 års
Jubilæumsudstilling på Nyvang.
”Jubilæumsbladet” er under udarbejdelse og det blev besluttet at det skulle
trykkes i A4 format.
11.Profilering af Gårdhunden:
Efter anmodning fra et magasin fra Swiss, via DKK, er der blevet fremsendt
diverse foto og lidt tekst til deres indlæg om Gårdhunde.
Det blev besluttet at deltage i ”Jagt, Hest og Hund” på Nyvang den 16. og 17.
august 2014, samt på ”Høstmarked” den 6. og 7. september 2014.
Det blev besluttet at vi deltager/medvirker i ”Korsbæk på Bakken” i 2015.
Planlægningen starter i juli 2014. Første fase er at 2 familier, med tilknytning
til Bakken, køber 2 ”KVIK” Gårdhunde og træner dem op. Vi vil medvirke med
opslag på hjemmesiden og udsendelse af brev til alle medlemmer.
Der blev nedsat et midlertidigt udvalg, der deltager i et møde på Bakken sidst i
august 2014, hvor der aftales det videre forløb i 2015.
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12.UHM udvalg:
UHM udvalget er nu nedsat og består af Marianne, formand og Siff.
Der arbejdes på at gennemføre en test primo oktober 2014, med deltagelse af
max. 10 hunde. Dette kræver at alle tilladelser er på plads.
13.Medlemsbladet Gårdhunden:
Deadline for næste blad er 14. september 2014.
14.Butikken:
Der er indkøbt 100 stk. bøger Dansk/svensk Gårdhund, idet vi havde meget få
tilbage og vi fik et godt tilbud.
Butikken vil fra næste blad sætte en ”Butiksannonce” i, hvor især nyheder
præsenteres.
15.Klubbens hjemmeside:
Der var kommet en opfordring fra webmaster, om at man skal huske at
meddele webmaster når der er arrangementer og udstillinger der skal
afvikles, og dette skal meddeles i god tid.
16.Urafstemning – Lovændring 2014:
Det blev besluttet at de på generalforsamlingen godkendte lovændringer
sendes ud til urafstemning sammen med blad nr. 3, september 2014.
17.Eventuelt:
Det blev besluttet at der ikke for tiden vil blive udarbejdet de årlige
”årshæfter”. Det vil blive genoptaget når den fornødne arbejdskraft er til
stede.
18.Dato og sted for næste møde:
Søndag den 31. august 2014, kl. 11.00 hos Sonja Mikkelsen.
Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 11.00 hos Annette Larsen.

H. C. Jørgensen

4

