DSGK
Den 19. april 2014

Referat fra bestyrelsesmødet den 18. april 2014, kl. 11.00 afholdt hos formanden
H. C. Jørgensen.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra møderne 9. marts og 5. april 2014
4. Opfølgning på aktionslisten af 11. marts 2014
5. Meddelelser fra formanden
6. Godkendelse af forretningsorden
7. Økonomi v/kasseren
8. Fastsættelser af takster/satser for kørsel m.m.
9. Avlsudvalget
10.Udstillingsudvalget
11.Nyvang maj/juni
12.Profilering af Gårdhunden
13.Medlemsbladet Gårdhunden
14.Butikken
15.Klubbens hjemmeside
16.Eventuelt
17.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
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Esther Svaneborg
Sonja Mikkelsen
Gitte Møller
Marianne Schlüter
Jan Møller
Afbud fra:
Ingen
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra 9. marts og 5. april 2014:
De to referater blev godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten af 11. marts 2014:
Aktionslistens 24 punkter blev gennemgået og 9 punkter overføres til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Har taget kontakt til vores venner i Sverige og Norge, for at fortsætte det gode
samarbejde fremover.
Har taget kontakt til Sverige (RDSG) vedrørende et fælles input vedrørende
vores fælles race, til brug for FCI.
Orienterede om materiale, der var modtaget fra KK til brug for et skrift om
Gårdhundens historie.
Orienterede om mail fra DKK vedrørende eventuel deltagelse i TV2- Frihuset.
Vores nye info-folder er den 3. april 2014 godkendt af DKK og et antal foldere
er efterfølgende afleveret til DKK, således at den fremover vil blive lagt i
hvalpenes stambog.
En urafstemning om ændring af loven, som vedtaget på generalforsamlingen,
vil blive udsendt sammen med blad 3.
DKK har efterlyst et oplæg fra os vedrørende ”Køb hund” på DKK´s
hjemmeside.
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Efterlyste et forslag til hvem der fremover vil fortsætte med UHM udvalget,
efter at Stig Jørgensen har valgt at stoppe. Marianne Schlüter ville gerne
prøve at få gang i UHM udvalget.
6. Godkendelse af forretningsorden:
Forretningsorden gennemgås af alle og tilrettes, således den kan blive
underskrevet på næste bestyrelsesmøde.
7. Økonomi v/kasseren:
Vi er nu 233 medlemmer i klubben.
Den likvide kapital er kr. 282.500,00. Det blev drøftet om noget af kapitalen
skulle placeres på en højrentekonto.
8. Fastsættelse af takster/satser for kørsel m.m.:
Ny aftale blev udarbejdet og godkendt.
9. Avlsudvalget:
Orienterede om typegodkendelsen i Årslev på Fyn den 17. april 2014, der
er tilmeldt 20 hunde.
Der kommer et indlæg i bladet, der tager emnet HD op.
Der vil komme en opfølgning på det afholdte medlemsmøde i Korsør.
10.Udstillingsudvalget:
Forslag til udstillingsplan for 2015 blev godkendt, og kan nu sendes til DKK til
godkendelse.
Når udstillingsplan 2015 er godkendt af DKK, vil udvalget komme med et
forslag til dommersætning.
11.Nyvang maj/juni:
Der indkøbes de nødvendige pokaler til de to udstillinger, samt nye rosetter.
Der indkaldes til et møde på Nyvang medio maj vedrørende de sidste detaljer.
Formanden tager kontakt til en række sponsorer.
Besked om adgang udsendes evt. sammen med PM.
12.Profilering af Gårdhunden:
Den nye infofolder er godkendt af DKK, se under punkt 5.
13.Medlemsbladet Gårdhunden:
Blad nr. 2 er under udarbejdelse.
14.Butikken:
Udvidelse af sortimentet til salg blev drøftet og besluttet.
15.Klubbens hjemmeside:
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Password blev udleveret til de tre nye i bestyrelsen.
16.Eventuelt:
Der var ikke noget til dette punkt.
Mødet sluttede kl. 16.20.
17.Dato og sted for næste møde:
Lørdag den 14. juni 2014, kl. 11.00 hos Esther Svaneborg.
Søndag den 31. august 2014, kl. 11.00 hos Sonja Mikkelsen.
Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 11.00 (sted aftales senere).
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