DSGK
Den 18. februar 2015

Referat fra bestyrelsesmødet søndag den 15. februar 2015, kl. 11.00, afholdt hos
H. C. Jørgensen.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet 25. oktober 2014
4. Opfølgning på aktionslisten af 28. oktober 2014
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Avlsudvalget
8. Udstillingsudvalget
9. Medlemsbladet Gårdhunden
10.Butikken
11.Klubbens hjemmeside
12.Profilering af Gårdhunden
13.Generalforsamling 2015
14.Eventuelt
15.Dato og sted for næste møde
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
Sonja Mikkelsen
Gitte Møller
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Marianne Schlüter
Jan Møller

1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra 25. oktober 2014:
Godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten af 28. oktober 2014:
Listens 28 punkter blev gennemgået og 11 punkter overføres til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Orienterede om deltagelse i DKK´s formandsmøde den 3. januar 2015. Notat
af 9. januar 2015 var sendt til bestyrelsen.
Er tilmeldt til DKK´s repræsentantskabsmøde lørdag den 14. marts 2015.
Deltog, efter invitation, i rejsegildet på Korsbæk på Bakken tirsdag den 2.
december 2014. Mødte her de to indkøbte ”KVIK” Gårdhunde.
Har i november 2014 underskrevet en ny kontrakt med ROYAL CANIN
gældende for 2015. Vilkårene er de samme som for 2014.
Har den 30. januar 2015 modtaget en invitation til et DKK TRÆF på Askov
Højskole den 17. og 18. oktober 2015. Det blev besluttet at jeg tilmelder 2
deltagere fra DSGK uden fastsættelse af navn.
Der er et opfølgningskursus i DKK´s klubsystem på Hundeweb den 20. marts
2015 hos DKK. Gitte meddeler om hun kan deltage.
Kontaktpersonlisten blev gennemgået og tilrettet.
Udvalgslisten blev gennemgået og tilrettet.
6. Økonomi v/kasseren:
Regnskabet for 2014 er underskrevet af de 2 revisorer og er hermed færdigt
til brug for generalforsamlingen.
Der er fastsat nye takster for kørsel fra 1. januar 2015.
Vi er d.d. 204 medlemmer.
7. Avlsudvalget:

2

Der har været et møde med DKK den 29. januar 2015 vedrørende et oplæg fra
DSGK, om at få ændret kravene, for at hunde kan få påtegningen ”Denne
hund er avlet efter Dansk/svensk Gårdhundeklub og Dansk Kennel Klub´s
anbefalinger”. Det var et konstruktivt møde og resultatet blev af kravene blev
lempet. Resultatet kan læses på hjemmesiden og vil komme i næste klubblad.
Udvalget har i januar måned afholdt et Anatomi- og standardkursus hvor
mange deltog. Der har kun været positive tilbagemeldinger.
I januar måned blev afholdt en eksteriørvurdering, hvor 16 hunde deltog.
Der blev givet en kort orientering om status i ”FCI-sagen”.
8. Udstillingsudvalget:
Der er indkøbt en PC til brug for den nye online registrering, der af DKK er
iværksat pr. 1. januar 2015, og den er klar til brug ved første DSGK udstilling
den 22. februar 2015.
Der blev godkendt en ændring af udstillingerne for 2015, idet den planlagte
udstilling 1. 08. 2015 flyttes til 6. 09. 2015.
Der arbejdes på at få udstillingerne for 2016 fastlagt, samt herefter at se på
udstillingerne for 2017.
Gebyr for udstillinger i 2015 er de samme som i 2014.
Et forslag til ændret kommissorium for udstillingsudvalget m.m. blev
gennemgået og tilrettet, således at det kan underskrives på næste
bestyrelsesmøde.
9. Medlemsbladet Gårdhunden:
Blad nr. 1. 2015 er sendt ud.
Deadline for blad nr. 2. er 27. april 2015.
Bladet mangler stadig stof og billeder, så alle må bidrage hertil.
10.Butikken:
Et forslag fra formand og kasserer til den fortsatte drift af butikken, blev
gennemgået og grundigt drøftet.
Der blev ikke truffet nogen beslutning om den fortsatte drift. Dette tages op
på førstkommende bestyrelsesmøde.
Indtil der er en afklaring opbevares Butikken hos næstformanden.
11.Klubbens Hjemmeside:
Formanden havde modtaget en statistik fra webmaster for hjemmesidens
trafik og besøgende i 2014.
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Denne blev gennemgået for de væsentlige tal for besøgende.
12.Profilering af Gårdhunden:
Der blev givet en status vedrørende DKK´s hjemmeside ”Køb Hund” – ”Find
Race”.
Der blev nedsat et træfudvalg vedrørende ”Korsbæk på Bakken”, bestående af
Marianne Schlüter, Jan Møller og H. C. Jørgensen.
13.Generalforsamling 2015:
Indkaldelsen er nu på hjemmesiden og i blad nr. 1.
Der arbejdes på det materiale, der skal sendes ud til medlemmerne primo
april 2015.
Der er d.d. ikke indkommet nogen forslag til pkt. 7. på dagsorden.
14.Eventuelt:
Det blev aftalt, at der planlægges på at gennemføre en UHM metalbeskrivelse
den 12 – 13. eller 26 – 27. september 2015.
15.Dato og sted for næste møde:
Lørdag den 28. marts 2015, kl. 11.00, hvis der opstår behov herfor.
Søndag den 19. april 2015, umiddelbart efter afslutningen af
generalforsamlingen.

Mødet sluttede kl. 17.30.
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