DSGK
Den 1. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 30. august 2015, kl. 11.00 hos
Esther Svaneborg.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra 14. juni 2015
4. Opfølgning på aktionslisten af 16. juni 2015
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Avlsudvalget
8. Udstillingsudvalget
9. UHM udvalget
10.Aktivitetsudvalget
11.KVIK hundetræf på Bakken
12.Klubbens hjemmeside
13.Medlemsbladet
14.Profilering af Gårdhunden
15.Eventuelt
16.Dato og sted for de næste møder
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
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Gitte Møller
Marianne Schlüter
Helle Priess
Afbud fra:
Sonja Mikkelsen
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra den 14. juni 2015:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten af 16. juni 2015:
De 23 punkter blev gennemgået og 16 punkter overført til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
I DKK´s Askov-møde den 17. og 18. oktober 2015 deltager Sonja Mikkelsen og
Kikki Rundell fra DSGK.
Det vil fremover være gratis for medlemmer at stå på listen ”Omplacering af
Gårdhund” og koste kr. 300,00 for ikke medlemmer.
På næste bestyrelsesmøde skal de, der er på valg på den ordinære
generalforsamling 2016 give besked til formanden, om de genopstiller til
bestyrelsen.
Kontaktpersonlisten blev gennemgået og tilrettet.
Udvalgslisten blev gennemgået og tilrettet.
6. Økonomi v/kasseren:
På vores driftskonto står der d.d, kr. 80.000,00.
Vi er d.d. 283 medlemmer.
7. Avlsudvalget:
Vi afventer stadig svar fra den Svenske klub (RDSG) på ”FCI –Sagen”.
Vi drøftede DKK´s beslutning om fra 1. september 2015, at gøre det
obligatorisk for vores opdrættere at benytte DKK´s købsaftale, ved salg af
hvalpe, der er stambogsført i DKK. Se side 32 og 33 i HUNDEN nr. 7/8 2015.

2

Udvalget har planlagt et møde den 12. september 2015.
Annette orienterede kort om en henvendelse fra et medlem i Finland om
sygdomme hos Gårdhunde. Udvalget følger op på dette og orientere
bestyrelsen herom.
8. Udstillingsudvalget:
Udvalget arbejder på at få planen for udstillinger i 2017 færdig.
HC orienterede om status for dommersætningen for 2016.
Det blev aftalt, hvem der er udstillingsansvarlig for de sidste 3 udstillinger i
2015.
Der var en kort drøftelse om gaver til juleudstillingen 2015, samt den
efterfølgende julefrokost. Det blev besluttet at Helle anskaffer julegaverne og
har dem med på dagen, og at tilmelding til julefrokost sættes i bladet og på
hjemmesiden, med frist for tilmelding pr. 1. november 2015. Det blev også
besluttet at ved for få tilmeldinger, ville julefrokosten blive aflyst.
9. UHM udvalget:
Den planlagte mentalbeskrivelse den 27. september 2015 mangler tilsagn fra
2 beskriver, hvis disse ikke kan skaffes vil det blive aflyst.
10.Aktivitetsudvalget:
Der afholdes et medlemsmøde den 18. oktober 2015 ved Korsør.
Der planlægges et medlemsmøde den 6. februar 2016.
11.KVIK hundetræf på Bakken:
Træffet forløb i godt vejr med deltagelse af ca. 50 Gårdhunde og deres ejere,
hvoraf 32 deltog i kåringen af årets KVIK.
Udvalget afholdt et evalueringsmøde den 23. august 2015, og forslag til 2
datoer i 2016 er fremsendt til Korsbæk på Bakken.
12.Klubbens hjemmeside:
Formanden orienterede om en henvendelse fra et firma, via DKK, vedrørende
forslag til ny hjemmeside. Formanden og webmaster tager en samtale med
firmaet og beder eventuelt om et forslag og tilbud, hvis det er noget vi kan
bruge.
13.Medlemsbladet:
Det blev drøftet hvilke indlæg der kommer i blad nr. 3, hvor deadline er i dag.
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14.Profilering af Gårdhunden:
Vi er udgået for vores info folder, så det blev besluttet at bestille et genoptryk
på i alt 800 stk.
Formanden orienterede om hundens dag i Tivoli 2015, samt om Dog Tun Day i
Esbjerg, hvor Sonja vil deltage.
15.Eventuelt:
Som aftalt tages butikkens fremtid op som et særligt punkt på næste
bestyrelsesmøde.
Formanden undersøger hos webmaster, om der kan sættes spamfilter på
vores mail adresser, især udstillinger, hvor der kommer mange spam.
16.Dato og sted for de næste møder:
Søndag den 8. november 2015, kl. 11.00 hos formanden.
Søndag den 14. februar 2016, kl. 11.00 hos ?
Evt. Søndag den 3. april 2016, kl.11.00 hos ?
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. 15.30.
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