DSGK
Den 11. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 8. maj 2016, kl. 11.00 hos formanden H.
C. Jørgensen.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 17. april 2016
4. Opfølgning på aktionslisten af 17. februar 2016
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Opfølgning på generalforsamling 2016
8. Godkendelse af forretningsorden 2016/2017
9. Opfølgning på kontaktpersonlisten
10.Opfølgning på udvalgslisten
11.Avlsudvalget
12.Udstillingsudvalget
13.UHM udvalget
14.Præmieboden
15.Klubbens hjemmeside
16.Medlemsbladet
17.Profilering af Gårdhunden
18.Eventuelt
19.Dato og sted for de næste møder
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Gitte Moustgaard
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Helle Priess
Gro Poulsen
Gitte Møller
Afbud fra:
Marianne Schlüter
1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt uden bemærkninger.
3. Gokendelse af referat fra den 17. april 2016:
Godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten:
De 21 punkter blev gennemgået og 9 punkter overført til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Har sendt et indlæg til blad nr. 2 vedrørende administrator.
Modtaget indbydelse fra DKK til et kursus den 24. september 2016
vedrørende deres klubsystem. Vi deltager med to bestyrelsesmedlemmer.
Modtaget en indbydelse fra DKK til et møde vedrørende Sociale medier og
Konflikthåndtering. Formanden deltager.
Har modtaget besked fra Korsbæk på Bakken, om at der ikke gennemføres
noget KVIK-TRÆF i 2016.
Har modtaget indbydelse til at deltage i Hund på Store Hestedag i Roskilde
den 3. og 4. september 2016.
Password til brug for oprettelse af klubmail blev udleveret.
6. Økonomi v/kasseren:
På klubbens driftskonto står der d.d. kr. 56.167,76.
Vi er d.d. 249 medlemmer.
7. Opfølgning på generalforsamling 2016:
Referat modtaget fra dirigent og referent i underskreven stand.
Referatet vil nu blive sendt til DKK og blive sat på hjemmesiden og i blad nr. 2.
8. Godkendelse af forretningsorden 2016/2017:
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Forslaget blev drøftet og vil i en tilrettet udgave blive sendt til bestyrelsen til
godkendelse.
9. Opfølgning på kontaktpersonlisten:
Listen blev gennemgået og der blev foretaget en enkel rettelse.
10.Opfølgning på udvalgslisten:
Listen blev gennemgået og tilrettet.
11.Avlsudvalget:
Er klar med et indlæg til blad nr. 2 2016.
Vi har endnu ikke modtaget noget materiale fra den Svenske klub vedrørende
”FCI-Sagen”. Vi har drøftet det med DKK og vi gør nu vores eget materiale
færdigt og tager herefter kontakt til DKK igen.
12.Udstillingsudvalget:
Planen for udstillinger 2016 er tilrettet.
Arbejdet med bestilling af dommer og ringsekretær samt haller for udstillinger
2017 er iværksat.
Det blev aftalt hvem der er udstillingsansvarlig på de næste 3 udstillinger i
2016. Opgaven som udstillingsansvarlig fortsætter på skift, da vedkommende i
henhold til gældende bestemmelser, ikke kan deltage med hund på
udstillingen.
13.UHM udvalget:
Intet til behandling.
14.Præmieboden:
Intet til behandling.
15.Klubben hjemmeside:
Der arbejdes med den nye hjemmeside, og webmaster tager et nyt møde med
firmaet.
16.Medlemsbladet:
Deadline for blad nr. 2 er den 10. maj 2016.
Opråbet på generalforsamlingen og efterfølgende på hjemmesiden, om at
sende billedere til bladet har virket, redaktøren har modtaget mange.
17.Profilering af Gårdhunden:
Deltagelse i de arrangementer vi havde fået indbydelse til blev drøftet og
formanden tilmelder de medlemmer der vil/kan deltage.
18.Eventuelt:
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Her blev drøftet om der skal være nogle arrangementer med socialt islæt
sammen med vores Gårdhunde.
19.Dato og sted for de næste møder:
Søndag den 28. august 2016, kl. 11.00 hos Gro Poulsen.
Søndag den 13. november 2016, kl. 11.00 hos Gitte Moustgaard.

Mødet sluttede kl. 15.30.
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