DSGK
Bestyrelsesmøde søndag den 26. februar 2017, kl. 11.00 hos formanden.
Deltagere: HC Jørgensen, Annette Larsen, Marianne Schlüter, Helle Priess
Afbud fra: Gitte Møller, Gitte Moustgaard, Gro Poulsen
Dagsorden:
1. Valg af referent
Helle
2. Godkendelse af dagsorden
OK
3. Godkendelse af referat fra den 20. november 2016, samt underskrift heraf
OK
4. Opfølgning på aktionslisten af 10. december 2016
10 punkter overført til ny liste
5. Meddelelser fra formanden
- Der mangler de sidste fotos til kennelklubben
- Opfølgning på sponseraftale med Royal Canin
- Opfølgning på årets agilityhund
- DKK afholder ”Hund i fokus”. Mailen fra DKK er videresendt til
aktivitetsudvalget.
- DKK’s repræsentantskab er d. 18 Marts. HC deltager.
- Et medlem er blevet anbefalet til at deltage i DKK’s ringtræneruddannelse.
- DKK har udsendt vejledning om opdrætterforhold. Ligger tilgængelig på
nettet.
- Gennemgang af DKK’s raceparader.
- Info om DKK’s grundkursus for kommende instruktører.
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6. Økonomi v/kasseren
- 22 Feb. var der 257 betalende medlemmer ( 215 i 2016)
- Driftskonto: 63.852,75 kr.
- Nye kørselstakster er fremsendt fra kasseren
- Regnskab for 2016 er færdigt og godkendt af revisorerne. Der er overskud.
7. Generalforsamling 23. april 2017
- Stort set alle tingene er på plads
8. Klubbens hjemmeside
- Der er indkøbt comp. til Gro, som hjælper Helene med overførsel fra
gammel til ny. Det går fremad.
9. Avlsudvalget
- Info om vores kommende seminar.
- Info fra DKK om tilretning af standard. Kun små rettelser.
- Ang. FCI sag: Den svenske Gårdhundeklubs forslag er modt. D. 3 Februar og
videresendt til DKK.
10.Udstillingsudvalget
- 2017 udstillinger er på plads og der er dommer og sted på alle.
Udstillingsansvarlige for 2017:
Marianne Schlüter: 23/4
Helle Priess: 21 Maj
Annette Larsen: 10/9
HC: 26/11
- Info fra DKK om Certifikatudstillinger
- Forslag til 2018 planen gennemgået
- Dommerforslag til DKK for 2019 til deres udstillinger
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11.Præmieboden
- Næsten alt gammelt er væk.
12.Medlemsbladet
- 1 Maj er deadline
- Sponsorlisten fra juleudstillingen var ved en fejl ikke kommet med i blad 1
13.Profilering af Gårdhunden
- Gårdhunden er nr. 13 på DKK’s liste. Højeste placering nogensinde.
- DKK har fået flere foldere til hvalpekøbere.
- 3 arrangementer er indtil videre på kalenderen i år, arrangeret af
aktivitetsudvalget.
14.Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten
- Ingen rettelser eller tilføjelse
15.Eventuelt
- Ikke noget
16.Dato og sted for de næste møder
- 2 April hos HC såfremt der er forslag
- 23 April Generalforsamling
- 28 Maj. hos ?
- 27 Aug. hos ?
- 29 Okt. hos ?

Mødet slut kl. 14,30
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