DSGK

Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 20. november 2016, kl. 11.00 hos
Kasserer Gitte Moustgaard, Rugvænget 1, 4681 Herfølge.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra d. 26 August 2016 samt underskrift heraf
4. Opfølgning af aktionslisten af 23 Oktober 2016
5. Meddelelser fra Formanden
6. Økonomi v/ kasseren
7. Generalforsamling 23 April 2017
8. Klubbens Hjemmeside
9. Avlsudvalget
10. Udstillingsudvalget
11. UHM udvalget
12. Præmieboden
13. Medlemsbladet
14. Profilering af Gårdhunden
15. Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten
16. Eventuelt
17. Dato og sted for de næste møder

Deltagere:
H.C. Jørgensen
Annette Larsen
Helle Priess
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Gro Poulsen
Gitte Møller
Marianne Schlüter
Gitte Moustgaard

1. Valg af referent
Helle til og med punkt 11. Forlod mødet kl. 14:30
HC fra punkt 12.
2. Godkendelse af dagsorden
OK
3. Godkendelse af referat fra den 28. august 2016, samt underskrift heraf
OK
4. Opfølgning på aktionslisten af 23. oktober 2016
- Gået igennem og 9 punkter overført til ny
5.
-

Meddelelser fra formanden
Ok til lotteri i henhold til lovene
Pr 10 Nov. er der 259 Gårdhundehvalpe registreret i DKK for 2016
D. 12 Nov. deltog formanden i møde i DKK omhandlende
konflikthåndtering i klubberne.
- Info fra DKK om nye gebyrsatser
- DKK har bedt om fotos til ny fælles Nordisk Kennelklubside
- Bestyrelsen har inviteret Helene med til julefrokosten, som tak for hendes
store arbejde.
6. Økonomi v/kasseren
- Der skal sørges for afregning senest d. 18 Dec.
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- Angående kontigent opkrævning er det med i næste blad
- Pr. 18 Nov. er vi 312 medlemmer og der står 74.800,29 kr. på
driftskontoen.
- Vi har stadig et par haller hvor vi mangler vores regninger.
7.
-

Generalforsamling 23. april 2017
Foregår i Elbo Hallen i Fredericia.
Varsel i Blad 1 om afholdelse og omkring varslinger.
KK har sagt ja til at være dirigent og Lars Borup til at skrive referat.

8. Klubbens hjemmeside
- Der laves ikke ændringer i opsætningen før ny hp er i luften
- Der hænger lidt omkring overførsel af data fra gammel til ny hp.
9.
-

Avlsudvalget
FCI materialet er færdigt og sendt til Sverige og DKK
Medlemsmøde d. 26 Marts om HD og farver. Afholdes i DKK’s lokaler.
Eksteriørbedømmelse vel overstået med 14 deltagere.
Regler for hvalpe under 3 mdr. til vores arrangementer vil blive oplyst
bedre fremadrettet.
- En han er fjernet fra hanhundelisten da han har overskredet grænsen for
matadoravl.

10.Udstillingsudvalget
- Præmiebonner afleveret til udvalg.
- Vi bibeholder præmiebonner til blå bånd, DKK har ændret procedure.

- Alt klart til juleudstillingen, stort set alt klart til 2017 og oplæg til 2018 er
klart.
- Bedste junior indføres på vores egne udstillinger.
- Omkring dommere, vil det fremover foregå via DKK’s nye system.
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11. UHM udvalget
- Den planlagte unghundementaltest (UHM) blev aflyst, idet kun 2
Gårdhunde blev tilmeldt, hvoraf den ene senere meldte fra, således at kun
1 var tilmeldt.
- Det blev besluttet at DSGK indtil videre ikke planlægger at afholde UHM.
Dette vil blive meddelt på hjemmesiden og i blad nr. 1. 2017.
12.Præmieboden
- Gavekort er indført, regler er sat på hp.
- Priser på vognpoletter undersøges som supplement
13.Medlemsbladet
- Blad nr. 4. 2016 var sendt til trykker i dag.
- Deadline for blad nr. 1. 2017 er søndag den 23. januar 2017.
14.Profilering af Gårdhunden
- Aktivitetsudvalget havde fremsendt en orientering for udvalgets planlagte
aktiviteter i 2016 og 2017, der blev drøftet og godkendt.
15.Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten
- Der var ingen ændringer.
16.Eventuelt
- Der var intet at drøfte.
17.Dato og sted for de næste møder
- Søndag den 26. februar 2017, kl. 11.00 hos formanden.
- Evt. søndag den 2. april 2017, kl. 11.00 hos formanden
- Søndag den 23. april 2017 umiddelbart efter generalforsamlingens
afslutning.
Mødet sluttede kl. 15.
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