DSGK
Den 11. november 2015

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 8. november 2015, kl. 11.00
hos formanden H. C. Jørgensen.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 30. august 2015
4. Opfølgning på aktionslisten af 1. september 2015
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Generalforsamling 2016
8. Avlsudvalget
9. Udstillingsudvalget
10.UHM udvalget
11.Aktivitetsudvalget
12.Butikken 2016 og fremover
13.Klubbens hjemmeside
14.Medlemsbladet
15.Profilering af Gårdhunden
16.Eventuelt
17.Dato og sted for de næste møder
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Sonja Mikkelsen
Helle Priess
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Afbud fra:
Esther Svaneborg
Gitte Møller
Marianne Schlüter
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra den 30. august 2015:
Referat godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten af 1. september 2015:
De 26 punkter blev gennemgået og 16 punkter overført til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Kontaktpersonlisten blev gennemgået og der var ingen rettelser.
Udvalgslisten blev gennemgået og tilrettet.
Har modtaget en mail fra et medlem om oprettelse at ”Årets hund i Rallylydighed” og der arbejdes videre på sagen.
Har modtaget en mail fra DKK om rettigheder i DKK´s klubsystem vedrørende
sikkerhedsopgradering af www.hundeweb.dk. De personer der skal have
adgang hertil er opgraderet.
I DKK´s Askov møde den 17. og 18. oktober 2015 deltog Sonja Mikkelsen og
Karin Laursen fra DSGK. Evaluering fra mødet er endnu ikke modtaget fra DKK.
DKK har udarbejdet en ny hjemmeside ”Køb Hund”. Der arbejdes på at
fremsende et forslag til ændret tekst for vores Gårdhund til DKK.
Med kort varsel fik vi en invitation fra Randers Regnskov, om at deltage i en
event den 26. september 2015, hvor gamle danske hunderacer deltog. Karin
Laursen deltog fra DSGK, og har skrevet et indlæg til næste klubblad.
6. Økonomi v/kasseren:
På vores driftskonto står der d.d. kr. 67.000,00.
Vi er d.d. 295 medlemmer.
7. Generalforsamling 2016:
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Her blev drøftet hvem der er villig til at modtage genvalg på
generalforsamlingen.
8. Avlsudvalget:
Der blev givet en status i samarbejdet med den Svenske klub (RDSG)
vedrørende ”FCI- Sagen”. Avlsudvalget gør nu vores materiale færdigt.
Der arbejdes videre på en henvendelse fra Finland vedrørende sygdomme hos
de Finske Gårdhunde.
Der planlægges på et medlemsmøde vedrørende HD.
Der gennemføres en eksteriørfremstilling den 30. januar 2016 i Årslevhallen
på Fyn.
9. Udstillingsudvalget:
Der er nu indgået aftale med dommerne på alle DSGK udstillingerne i 2016.
Der arbejdes på planen for DSGK udstillinger i 2017.
10.UHM udvalget:
Mentalbeskrivelsen i 2015 blev aflyst.
Der planlægges på at gennemføre en mentalbeskrivelse i 2016.
11.Aktivitetsudvalget:
Her var ikke noget til debat.
12.Butikken 2016 og fremover:
Annette gav en orientering om omsætningen de senere år, og efter en
drøftelse blev følgende besluttet:
Fra 2016 hedder butikken ”Præmieboden”.
Præmieboden vil bestå af nogle få varer, hvor man kan anvende de
udleverede præmiekuponer.
De vare der ikke længere vil indgå i sortimentet, sælges så længe lager haves.
I klubblad nr. 1. 2016 vil der komme et indlæg, om hvad der kan købes i
Præmieboden fremover.
13.Klubbens hjemmeside:
Hjemmesiden er løbende blevet opdateret.
14.Medlemsbladet:
Deadline for blad 4. 2015 er søndag den 15. november 2015.
Der blev orienteret hvilke indlæg der kommer i dette blad.
15.Profilering af Gårdhunden:
Vi har modtaget de 800 stk. info folder fra trykkeren.
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16.Eventuelt:
Her var ikke noget til debat.
17.Dato og sted for de næste møder:
Søndag den 14. februar 2016, kl. 11.00 hos næstformanden.
Evt. søndag den 3. april 2016, kl. 11.00 hos formanden.
Søndag den 17. april 2016 i Årslev, umiddelbart efter generalforsamlingen.
Søndag den 8. maj 2016, kl. 11.00 hos ?
Søndag den 19. juni 2016, kl. 11.00 hos?
Mødet sluttede kl. 15.00.

4

