DSGK
Den 5. maj 2015

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 3. maj 2015, kl. 11.00 hos Esther
Svaneborg.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 19. april 2015
4. Opfølgning på aktionslisten af 18. februar 2015
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/ kasseren
7. Generalforsamlingen 2015 og dato for 2016
8. Godkendelse af forretningsorden
9. Aftale om kørselsgodtgørelse m.m.
10.Avlsudvalget
11.Udstillingsudvalget
12.Aktivitetsudvalg
13.Butikken
14.Klubbens hjemmeside
15.Profilering af Gårdhunden
16.Eventuelt
17.Dato og sted for de næste møder
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
Marianne Schlüter
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Helle Priess
Afbud fra:
Sonja Mikkelsen
Gitte Møller
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra 19. april 2015:
Referat blev godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionsliste af 18. januar 2015:
De 25 punkter blev gennemgået og 12 punkter overføres til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Forslag til ændring af Parrings- og hvalpelisten samt Opdrættervejviser blev
gennemgået/drøftet og godkendt med en enkelt rettelse.
DKK efterlyser fotos af Dansk/svenske Gårdhunde. Dette blev drøftet og der
var enighed om at sætte det på hjemmesiden efter 10. maj 2015, således at
medlemmerne kunne sende fotos direkte til DKK.
Kontaktpersonlisten blev gennemgået, og der var ikke bemærkninger hertil.
Udvalgslisten blev gennemgået, og der var ikke bemærkninger hertil.
Der er kommet ny Styrelse (Bestyrelse) i Sverige. Den nyvalgte formand er
blevet kontaktet, således at det gode samarbejde kan fortsætte.
Vores deltagelse i DKK Askov træf 2015 blev drøftet. Hvem der deltager, tages
op på næste møde.
6. Økonomi v/kasseren:
På vores driftskonto står d.d. kr. 73.000,00.
Vi er d.d. 241 medlemmer.
7. Generalforsamlingen 2015 og dato for 2016:
Referat fra generalforsamlingen 2015 er sat på hjemmesiden og kommer i
blad nr. 2. 2015.
Bemærkninger/forslag fra medlemmerne der deltog i generalforsamlingen
blev drøftet, og tages op løbende på de næste møder.
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Generalforsamlingen 2016 blev fastsat til afholdelse søndag den 17. april 2016
på Fyn, efter udstillingen samme dag.
8. Godkendelse af forretningsorden:
Efter en drøftelse af forslaget til forretningsorden 2015/2016, blev den
godkendt og underskrevet.
9. Aftale om kørselsgodtgørelse m.m.:
Forslag til aftalen blev drøftet og tilrettet. Den underskrives på næste møde.
10.Avlsudvalget:
Den Svenske klub er endnu ikke kommet med bemærkninger til vores forslag
til svar på ”FCI Sagen”.
Udvalget arbejder på opdatering af hjemmesiden, med baggrund i vores aftale
med DKK om påtegninger på stamtavlerne.
11.Udstillingsudvalget:
Udstillingsplanen for resten af 2015 er nu endeligt fastlagt.
Udstillingsplanen for 2016 blev godkendt, og forslag til stedet for
udstillingerne samt dommersætning blev godkendt.
12.Aktivitetsudvalg:
Det blev besluttet at nedsætte et aktivitetsudvalg bestående af Helene
Riisgaard Pedersen og Esther Svaneborg. Der er planlagt 2 aktiviteter i 2015.
13.Butikken:
Efter en drøftelse, blev det besluttet at vi kører butikken som hidtil resten af
2015, med Annette Larsen som butiksbestyrer.
På det sidste bestyrelsesmøde i 2015, eller på et særligt møde, vil bestyrelsen
drøfte og træffe en beslutning, om hvordan butikken skal fortsætte i 2016.
14.Klubbens hjemmeside:
Hjemmesiden er og vil løbende blive opdateret, og de nødvendige rettelser vil
blive foretaget.
15.Profilering af Gårdhunden:
Formanden tager kontakt til Korsbæk på Bakken, vedrørende det planlagte
KVIK – TRÆF på Bakken primo august 2015.
16.Eventuelt:
Her var ikke noget til behandling.
17.Dato og sted for de næste møder:
Søndag den 14. juni 2015, kl. 11.00 hos Annette Larsen
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Søndag den 30. august 2015, kl. 11.00 hos H. C. Jørgensen
Søndag den 8. november 2015, kl. 11.00 hos ?
Mødet sluttede kl. 16.15.
H. C. Jørgensen
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