DSGK

Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 28. august 2016, kl. 11.00 hos 1.
Suppleant Gro Poulsen

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 8. maj 2016, samt underskrift heraf
4. Opfølgning på aktionslisten af 11. maj 2016
5. Meddelelser fra formanden
6. Økonomi v/kasseren
7. Godkendelse af forretningsorden 2016/2017, samt underskrift heraf
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
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Deltagere:
H.C. Jørgensen
Annette Larsen
Helle Priess
Gro Poulsen
Afbud fra:
Gitte Møller
Marianne Schlüter
Gitte Moustgaard

1. Valg af referant:
Helle Priess valgt
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt uden bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra den 8. maj 2016, samt underskrift heraf:
Godkendt med rettelse og herefter underskrevet.
4. Opfølgning på aktionslisten af 11. maj 2016:
De 26 punkter blev gennemgået og 6 punkter overført til ny liste
5. Meddelelser fra formanden:
Medlem har forespurgt angående klubben og facebook. Vi har svaret
medlemmet, at vi i bestyrelsen ikke går på facebook. Grunden hertil er, at vi
endnu ikke er klar til at varetage den administration dette medføre klubben.
Info fra DKK om nye regler for overførsel af hunde fra andre ikke FCI
godkendte stambogsførende organisationer.
Invitation til reception, formanden deltager hvis han kan.
Info fra DKK om ”Nosework”. Vi henviser til artiklen i DKK’s blad.
6. Økonomi v/kasseren:
Medlemmer pr. 23/8: 282
Driftskonto: 48.806,41 kr.
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7. Godkendelse af forretningsorden 2016/2017, samt underskrift heraf:
Er godkendt med rettelser og underskrevet.
8. Klubbens hjemmeside:
Der mangler foto af Gro og Gitte Moustgaard.
Der arbejdes fortsat på flytning af materiale fra gammel til ny side. Gammel
side lukker ikke før alt materiale er overflyttet. Helene og Gro har ansvaret.
9. Avlsudvalget:
FCI sagen er næsten slut og materiale er klart til DKK og svensk
Gårdhundeklub.
Arrangement med anbefaling til avl er fastsat.
Info om indlæg til næste blad.
10.Udstillingsudvalget:
Info fra DKK om nye udstillingspriser pr. 01-01-2017
Info om BSI formular.
Der er ny dommer til udstillingen d. 2 okt.
Opdatering af dommerliste og placering for 2017.
Udstillingsansvarlig for Juleudstillingen 2016: HC
11.UHM udvalget:
Næste arrangement d. 10 sept. Ved Slangerup.
12.Præmieboden:
Der er ved at være rydet op på lageret. Fast lager vil være: Krus, tallerkner,
plakater og bogen. Der arbejdes med vognpoletter, gavekort og lotteri.
13.Medlemsbladet:
Deadline d. 31 Aug. og 15 Nov. 2016.
Julegaver til juleudstillingen kører igen i år og nissepigen er sat på arbejde
igen.
Forslag til ny side i bladet, f.eks. kaldet ” Det grå skæg”
14.Profilering af Gårdhunden:
Hundens dag i Tivoli. Therese er tilmeldt.
Prøver at arrangere en ny fælles gåtur.
Der er indkommet flere forslag til aktivitetsudvalget.
15.Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten:
Er tilrettet.
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16.Eventuelt:
Helle har været med til at levere materiale til et blad i Polen, som ønskede at
lave en artikel om Gårdhunden.
17.Dato og sted for de næste møder:
Næste møde d. 20 Nov. 2016 kl. 11 hos Moustgaard.
Næste møder: 18 feb. 2017 og 2 April 2017 hvis der kommer forslag til
generalforsamlingen.
Mødet sluttede kl. 15.15
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