DSGK
Den 28. oktober 2014

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 25. oktober 2014, kl. 11.00 afholdt hos
Annette Larsen.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet 31. august 2014
4. Opfølgning på aktionslisten af 5. september 2014
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Avlsudvalget
8. Udstillingsudvalget
9. UHM udvalget
10.Medlemsbladet Gårdhunden
11.Butikken
12.Klubbens hjemmeside
13.Profilering af Gårdhunden
14.Generalforsamling 2015
15.Eventuelt
16.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
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Sonja Mikkelsen
Gitte Møller
Marianne Schlüter
Afbud fra:
Jan Møller
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra 31. august 2014:
Godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten af 5. september 2014:
Aktionslistens 34 punkter blev gennemgået og 14 overføres til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Orienterede om åbning af kuverter og optælling af stemmer den 19. oktober
2014 vedrørende urafstemningen for vedtægtsændringen (Loven). Der var
modtaget 53 gyldige stemmesedler og alle 53 medlemmer havde stemt JA.
Den nye lov sendes nu til DKK til godkendelse, hvorefter den kan træde i kraft.
Har sendt en anmodning til vores sponsor, om at vi gerne vil fortsætte
sponsorratet i 2015.
Orienterede om at der var udarbejdet et nyt ”koncept” til udstedelse af
klubchampionat.
Kontakt- og udvalgslisten blev gennemgået og ændringer foretaget.
Orienterede om at Siff Noomi Johansen havde meddelt, at hun stopper med
butikken med udgangen af 2014.
6. Økonomi v/kasseren:
Orienterede om at regnskabet for Jubilæumsarrangementet på Nyvang
maj/juni nu var afsluttet, og udviste et underskud på i alt kr. 5.443,70.
Vi er nu 276 medlemmer, en stigning på 10 siden sidste møde.
Den likvide kapital er kr. 239.000,00.
Forretningsgangen vedrørende handlingen af præmiekuponer blev aftalt.
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7. Avlsudvalget:
Udvalget gav en status i de løbende sager, der er under behandling.
”FCI-sagen” blev drøftet og det blev aftalt, at vi tager kontakt til de Svenske
klub, senest medio november 2014, om status i den fælles sag.
8. Udstillingsudvalget:
Planen for udstillingerne i 2015 er nu på plads og endelig.
Planen for udstillingerne i 2016 blev drøftet og godkendt, således at den kan
sendes til godkendelse hos DKK.
Pointberegningen for årets hunde 2014 er godt i gang, og vil være klar til
juleudstillingen i Korsør.
Det blev besluttet at de medlemmer der ønsker at deltage i årets rød/hvide
hund selv skal tilmelde sig.
Emnet ”Udstillingsansvarlig” blev drøftet, og det blev besluttet hvordan det
skal være fremover.
9. UHM-udvalget:
Gennemførelsen af UHM den 11. oktober 2014 gik godt og udvalget høstede
stor erfaring. Der deltog 10 hunde (8 gårdhunde og 2 andre racer).
Det blev besluttet at gentage UHM i efteråret 2015.
10.Medlemsbladet Gårdhunden:
Deadline for de 4 blade i 2015 blev drøftet og datoerne tages op med
redaktøren til endelig beslutning.
11.Butikken:
Siff Noomi Johansen har meddelt at hun stopper med butikken med udgangen
af december 2014.
Driften af butikken fra 1. januar 2015 blev drøftet, og det blev besluttet at
formanden og kasseren udarbejder et forslag til den fremtidige drift, der
forelægges bestyrelsen til godkendelse.
12.Klubbens hjemmeside:
Her var ikke noget til drøftelse.
13.Profilering af Gårdhunden:
Her var ikke noget til drøftelse.
14.Generalforsamling 2015:
Der er truffet aftale med en dirigent.
Tidsfrister for indkaldelse til generalforsamlingen blev gennemgået.
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15.Eventuelt:
Her var ikke noget til drøftelse.
16.Dato og sted for næste møde:
Søndag den 1. februar 2015, kl. 11.00 hos H. C. Jørgensen.
Lørdag den 28. marts 2015, kl. 11.00, hvis der opstår behov herfor.

Mødet sluttede kl. 15.25.
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