DSGK
Referat bestyrelsesmøde søndag den 27. august 2017, kl. 11.00 hos kasserer
Esther Svaneborg Havrevænget 35, Kr. Sonnerup, 4060 Kirke Såby.
Deltagere: HC Jørgensen, Marianne Schlüter, Gro Poulsen, Esther Svaneborg og
Helle Priess
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Om-konstituering af bestyrelsen
4. Godkendelse af referat fra den 28. maj 2017, samt underskrift heraf
5. Opfølgning på aktionslisten
6. Underskrift af forretningsorden 2017/2018
7. Meddelelser fra formanden, herunder svar til medlem
8. Økonomi v/kasseren
9. Klubbens hjemmeside
10.Avlsudvalget
11.Aktivitetsudvalget
12.Udstillingsudvalget
13.Præmieboden
14.Medlemsbladet
15.Profilering af Gårdhunden
16.Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten
17.Eventuelt
18.Dato og sted for de næste møder

1. Helle Priess.
2. Godkendt.
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3. Ifølge lovens §8 stk.4 står der ”ved indkaldelse af suppleant, indtræder denne,
i det afgående bestyrelses medlems valgturnus og om-konstitueringen sker
ifølge §9 stk.2.
Bestyrelsen om-konstituerede sig således:
Formand: HC Jørgensen
Næstformand: Marianne Schlüter
Kasser: Esther Svaneborg
Sekretær: Helle Priess
Bestyrelsesmedlem: Gro Poulsen
Ingen suppleanter

4. Godkendt og underskrevet.
5. 6 punkter overføres til ny liste.
6. Forretningsorden underskrevet.
7. a. HC deltager i receptionen d. 15/9 – Jørgen Hindse Madsen, DKK.
b. Manglende udlevering af chokolade.
c. Meddelelse til DKK om Annettes død.
d. Forespørgsel om annonce fra Sverige vedr. deres Rasspecial 2017. Er sat på
vores HP.
e. Mangler stadig billeder til DKK.
f. Nye takster – dommerhonorar fra DKK. Er nu tilpasset de nye skatteregler.
g. Svar til medlem vedr. hjemmesiden.
h. Svar til medlem vedr. racebeskrivelsen.
8. Pr. 27/8: 316 medlemmer
- På driftskontoen: 52243,99 kr.
- De 2 højrentekontoer skal genforhandles pr. 01/10-2017.
- Der har været pænt overskud på de 2 sidste udstillinger.
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9. Klubbens hjemmeside kører fint.
Udstillingsplan for 2018 er klar til HP.
10. – SWOT – analyse sendt til bevaringsudvalget (LFST) under Miljø- og
Fødevareministeriet i samarbejde med DKK.
- FCI sagen: her mangler stadig det sidste fra Sverige inden klubberne kan
afslutte det og sende materialet til de 2 kennelklubber.
- DKK’s SU udvalg bakker op om, at der ikke anbefales HD fotografering.
- Ny formand for avlsudvalget: Marianne Schlüter.
- Medlem har trukket sig fra udvalget og ny vil blive fundet snarest.
- Ny administrator til hanhundelisten vil blive udpeget snarest.
11. Desværre meget lav tilslutning til det kommende arrangement.
Udvalget er endnu ikke gået i gang med at planlægge 2018.
12.HC har d. 19/6 overdraget tingene til den nye formand.
Alle får præmiekort fremover.
Alle udstillinger for 2017 er på plads.
Næsten alle udstillinger for 2018 er på plads, der mangler kun 1
PC skal opstartes på ny og reinstalleres.
Julegaver – Helle nissepige snupper et år mere til juleudstillingen.
13. Alt er afhentet hos Annette og opbevares hos HC.
HC har ansvaret til ny er fundet eller vi må løse det på anden måde.
14. Deadline 4 Sept.
Der indsættes om juleudstillingen.
15. Therese til raceparade i Tivoli d. 10/9-17.
Infofolder er fyldt op hos DKK. Nye trykkes først i 2018.
16. Rettes og rundsendes.
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17. Intet.
18. Søndag d. 29 Okt. Hos Helle Priess.
Mødet slut kl. 15.30
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