DSGK
Den 17. februar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 14. februar 2016, kl 11.00 hos
næstformanden Annette Larsen.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 8. november 2015
4. Opfølgning på aktionslisten af 11. november 2015
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Generalforsamling 2016
8. Avlsudvalget
9. Udstillingsudvalget
10.UHM udvalget
11.Aktivitetsudvalget
12.Butikken (Gaveboden)
13.Klubbens hjemmeside
14.Medlemsbladet
15.Profilering af Gårdhunden
16.Eventuelt
17.Dato og sted for de næste møder
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Esther Svaneborg
Gitte Møller
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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 8. november 2015:
Referat godkendt uden bemærkninger.
4. Opfølgning på aktionsliste af 11. november 2015:
De 24 punkter blev gennemgået og 9 punkter overført til ny liste.
5. Meddelelser fra formanden:
Der var ingen rettelser til kontaktpersonlisten og udvalgslisten.
Formanden er tilmeldt og deltager i DKK´s formandsmøde lørdag den 27.
februar 2016 på Fyn.
Sponsorkontrakten med ROYAL-CANIN er forlænget og gælder nu for 2016.
Den gruppe på facebook, som DKK har oprettet, vedrørende
”Udstillingsadministrator” er ved at finde sin form. Gitte Møller og formanden
er tilmeldt denne gruppe.
Der er sendt en rettelse til DKK vedrørende DKK´s hjemmeside ”Køb Hund”.
Orienterede om DKK´s rejse og refusions politik for 2016.
Under Årets Hund på vores hjemmeside indføres der fra 2015 en årets hund i
”Rally lydighed” og klubben skænker en pokal hertil.
6. Økonomi v/kasseren:
På klubbens driftskonto står der d.d. kr. 99.000,00.
Vi er d.d. 308 medlemmer.
Forsikring for 2016 er betalt.
Regnskabet for 2015 er godkendt af revisorerne.
7. Generalforsamling 2016:
Indkaldelsen kommer på hjemmesiden og i blad nr. 1 2016 inden den 29.
februar 2016.
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Tilsagn fra referent er modtaget.
Der er indgået aftale om lokale og forplejning.
8. Avlsudvalget:
Der blev givet en orientering om forløbet af eksteriørfremstillingen den 30.
januar 2016 på Fyn, hvor 12 Gårdhunde deltog.
Indbydelse fra den Svenske klub (RDSG) om afholdelse af en fælles nordisk
avlskonference i 2017 blev drøftet, og det blev besluttet at vi gerne vil
deltage. Et oplæg til svar var udarbejdet af udvalget og klubbens formand
sender dette.
Vi har endnu ikke hørt fra den Svenske klub vedrørende ”FCI-Sagen”. Vi
drøfter det med DKK.
Henvendelsen fra Finland vedrørende sygdomme hos de Finske Gårdhund er
besvaret af avlsudvalget.
9. Udstillingsudvalget:
Udstillingsplanen for 2017 blev drøftet og godkendt. Planen tilrettes og
sendes til godkendelse hos formanden.
Der blev udpeget en udstillingsansvarlig for de næste udstillinger i 2016.
Præmiekort for 2016 er under trykning med udløb 31.12.2017.
Der vil komme et indlæg på hjemmesiden under udstillinger og i blad nr. 2
2016, om hvordan min hund får en champion roset. Indlægget blev godkendt.
10.UHM udvalget:
Der planlægges gennemførelse af en mentalbeskrivelse i september/oktober
2016.
11.Aktivitetsudvalget:
Der blev givet en orientering vedrørende afholdelsen af Tips, og Trix og
øvelser for udstillere i Rishøjhallen den 6. februar 2016.
Det planlægges at gennemføre et Lure Coursing arrangement i 2016.
Det blev besluttet at der oprettes en lukket facebook side for
aktivitetsudvalgets aktiviteter. Med den klausul at datoer m.m. skal fremgå af
hjemmesiden før det kommer på siden.
12.Præmieboden:
Det blev besluttet at navnet fremover er Præmieboden (Butikken).
Der er indkøbt nye krus og tallerkner med logo på.
13.Klubbens hjemmeside:
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Forslag til ny hjemmeside blev drøftet, og det blev besluttet at arbejdet
iværksættes nu. Webmaster og formanden tager et møde med firmaet og
aftaler det fornødne.
14.Medlemsbladet:
Redaktøren er færdig med blad nr. 1 2016 og det vil blive sendt til trykker
mandag.
15.Profilering af Gårdhunden:
Her var ikke noget til debat.
16.Eventuelt:
Her var ikke noget til debat.
17.Dato og sted for de næste møder:
Evt. søndag den 3. april 2016, kl. 11.00 hos formanden.
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. 16.30.
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