DSGK
Den 3. september 2014

Referat fra bestyrelsesmødet den 31. august 2014, kl. 11.00 afholdt hos
sekretæren Sonja Mikkelsen.

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet 14. juni 2014
4. Opfølgning på aktionslisten af 18. juni 2014
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Avlsudvalget
8. Udstillingsudvalget
9. Profilering af Gårdhunden
10.UHM udvalget
11.Medlemsbladet Gårdhunden
12.Butikken
13.Klubbens hjemmeside
14.Generalforsamling 2015
15.Eventuelt
16.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
Sonja Mikkelsen
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Gitte Møller
Jan Møller
Afbud fra:
Marianne Schlüter
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra mødet 14. juni 2014:
Godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten af 19. april 2014:
Aktionslistens 31 punkter blev gennemgået og 16 punkter overføres til ny
liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Orienterede om mødet med Korsbæk på Bakken den 9. august 2014.
Orienterede om mødet i Sverige (Degeberga) med RDSG den 25. juli 2014.
Har den 13. august 2014 modtaget en mail fra DKK vedrørende etiske
anbefalinger, der er sendt videre til avlsudvalget.
Materialet vedrørende urafstemningen (Lovændring) er klart, og bliver
udsendt sammen med næste klubblad.
Har den 19. august 2014 modtaget en mail fra DKK vedrørende en afgørelse i
retten, om ophavsret til billeder brugt i et klubblad. Dette er taget til
efterretning og skal efterleves i vores klubblad og på hjemmesiden.
6. Økonomi v/kasseren:
Kasseren udleverede til orientering et foreløbigt regnskab for 25 års
jubilæumsudstillingen på Nyvang maj/juni 2014.
Vi er nu 266 medlemmer, en stigning på 19 siden sidste møde.
Den likvide kapital er kr. 262.000,00.
7. Avlsudvalget:
Avlsudvalget gav en status i de løbende sager, der er under behandling i
udvalget.
Har svaret på en henvendelse fra Finland.
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8. Udstillingsudvalget:
Detailplanlægningen af udstillingerne i 2015 er godt i gang.
Idet der er kommet afbud fra dommeren til juleudstillingen, blev forslag til ny
dommer drøftet.
Udvalget vil på næste møde (2. september 2014) iværksætte arbejdet med
pointberegningen for årets hunde 2014.
Det blev besluttet, at der afholdes en fællesspisning efter juleudstillingen,
hvor deltagerne betaler kostprisen.
Udvalget er i gang med planlægningen af udstillinger i 2016.
9. Profilering af Gårdhunden:
Korsbæk på Bakken tages op som et særligt punkt på dagsorden på de næste
møder.
Bestyrelsen takkede Helene og Esther for det store arbejde, de har ydet i
forbindelse med udgivelsen af Jubilæums-særudgave 2014 af Gårdhunden.
10.UHM udvalget:
Der er for nuværende tilmeldt 4 hunde til Bjæverskov den 11. oktober 2014.
Indlæg skal på hjemmesiden vedrørende tilmelding.
11.Medlemsbladet Gårdhunden:
Deadline for næste blad er 14. september 2014.
Annonce fra butikken skal i bladet.
12.Butikken:
Der er indkøbt 100 stk. ”Gårdhundebogen”.
13.Klubbens hjemmeside:
”Nyvang” skal fjernes fra hjemmesiden fra nytår 2015.
Orientering om dato for bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden, senest 14.
dage før afholdelsen.
14.Generalforsamling 2015:
Det blev besluttet, at der afholdes ordinær generalforsamling søndag den 19.
april 2015, kl. 14.00 et sted på Sjælland.
Indkaldelse med oplysning om hvem der er på valg skal sendes ud til
medlemmerne senest 1. marts 2015.
15.Eventuelt:
Kasseren skriver til den Norske klub vedrørende mailadresse.
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16.Dato og sted for næste møde:
Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 11.00 hos Annette Larsen.
Søndag den 1. februar 2015, kl. 11.00 hos H. C. Jørgensen.

Mødet sluttede kl. 15.45.

H. C. Jørgensen
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