DSGK
Den 16. juni 2015

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 14. juni 2015, kl. 11.00 hos Annette
Larsen.

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra 3. maj 2015
4. Opfølgning på aktionslisten af 5. maj 2015
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Aftale om kørselsgodtgørelse m.m.
8. Avlsudvalget
9. Udstillingsudvalget
10.UHM udvalget
11.Aktivitetsudvalget
12.KVIK hundetræf på Bakken
13.Butikken
14.Klubbens hjemmeside
15.Medlemsbladet
16.Profilering af Gårdhunden
17.Eventuelt
18.Dato og sted for de næste møder
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
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Esther Svaneborg
Sonja Mikkelsen
Marianne Schlüter
Helle Priess
Afbud fra:
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 den 3. maj 2015:
Referat blev godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten af 5. maj 2015:
De 25 punkter blev gennemgået og 12 punkter blev overført til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Klubbens indlæg til DKK´s hjemmeside ”Køb Hund” er fremsendt til DKK.
Der er betalt for at to medlemmer kan deltage i DKK-træffet på Askov
højskole den 17 – 18. oktober 2015.
Der er truffet aftale med dirigent til generalforsamlingen 2016, som vil være
bestyrelsens forslag.
Orienterede om de fastlagte DKK møder i 2016 og 2017.
Ændringerne vedrørende Parrings- og hvalpelisten samt Opdrættervejviser er
nu på plads på hjemmesiden som aftalt.
Orienterede om Post Danmarks udgivelse af et frankeringsmærke, hvor en
Gårdhund er på.
Der har siden sidste møde været 6 henvendelser, der gerne vil anskaffe sig en
ældre Gårdhund.
Der vil nu blive udarbejdet et forslag til et nyt ”Punkt” på hjemmesiden, hvor
man kan søge voksne/ældre Gårdhunde.
Kontaktperson- og udvalgslisten blev drøftet og der var ingen ændringer.
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6. Økonomi v/kasseren:
På vores driftskonto står der d.d. kr. 69.400,00.
Vi er d.d. 255 medlemmer.
7. Aftale om kørselsgodtgørelse m.m.:
Aftalen dateret 14. juni 2015 blev godkendt, og er nu gældende.
8. Avlsudvalget:
Den Svenske klub (RDSG) er endnu ikke kommet med bemærkninger til vores
forslag til svar på ”FCI Sagen”.
Udvalget arbejder på opdatering af hjemmesiden vedrørende påtegninger på
stamtavlerne.
9. Udstillingsudvalget:
Posten som udstillingsansvarlig for de resterede udstillinger i 2015 blev besat.
Formanden gav en status for planlægningen af udstillingerne 2016.
DKK har fremsendt sin plan for udstillinger i 2017.
10.UHM udvalget:
Intet nyt.
11.Aktivitetsudvalget:
Orienterede om medlemsmødet i oktober 2015. Er sat på hjemmesiden
under aktiviteter.
Orienterede om afholdelsen af Lure Coursing den 25. maj 2015 og der
planlægges for gentagelse i 2016.
12.KVIK hundetræf på Bakken:
Formanden orienterede om status, og der planlægges et møde på Bakken i
nær fremtid for at få de sidste aftaler på plads.
13.Butikken:
Intet nyt.
14.Klubben hjemmeside:
Er nu opgraderet til 16 GB for vores mailkonto.
15.Medlemsbladet:
Deadline for blad nr. 3 er 30. august 2015.
16.Profilering af Gårdhunden:
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Klubben har tilmeldt et medlem der med sin Gårdhund der deltager udklædt
m.m. i ”Hundens dag i Tivoli København” den 13. september 2015. Hvordan
man tilmelder sig kan læses på hjemmesiden.
Post Danmarks har 13. juni 2015 udgivet af et frankeringsmærke kr. 7.00 med
vores Gårdhund på.
17.Eventuelt:
Her blev drøftet en henvendelse om historik vedrørende Gårdhunden. Denne
var blevet besvaret.
18.Dato og sted for de næste møder:
Søndag den 30. august 2015, kl. 11.00 hos H. C. Jørgensen.
Søndag den 8. november 2015, kl. 11.00 hos Esther Svaneborg.

Mødet sluttede kl. 14.20.
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