DSGK
Referat bestyrelsesmøde søndag den 28. maj 2017, kl. 11.00
Til stede: HC, Marianne, Esther, Gitte, Helle
Afbud: Annette, Gro
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 23. april 2017, samt underskrift heraf
4. Opfølgning på aktionslisten
5. Godkendelse af forretningsorden 2017/2018
6. Meddelelser fra formanden
7. Økonomi v/kasseren
8. Opfølgning på generalforsamlingen 23. april 2017
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.
2.
3.
4.
5.

Helle
Godkendt
Godkendt
Gennemgået og 7 punkter er overført til ny liste
Gennemgået og tilrettet
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6. A: Sponsoraftale med Royal Canin er indgået. Dog skal der fremover bestilles
senest 5 uger før udstilling. Der laves en fast bestilling til de sidste 2 udstillinger
i år.
B: Mail fra DKK vedr. ansøgninger for dommeraspiranter.
C: Forespørgsel fra avlsudvalget om mulighed for dommerseminar i Januar
2018. Avlsudvalget arbejder videre og kommer med forslag og økonomisk
oversigt.
D: Der mangler stadig at blive sendt fotos til DKK
E: Der har været bekymring om sikkerheden for vores nye hjemmeside. HC
tager en snak med webmaster og udbyder.
F: Info fra DKK vedr. mulighed for at angive tidspunkt for hvornår tilmelding
kan begynde ved div. Arrangementer.
G: Info fra DKK vedr. hvilke foreninger som DKK ikke overfører hunde fra.
H: Henvendelse fra person som ønskede at prøve kræfter med Gårdhund.
I: Vi har modtaget en ny ”Skatte Guide” fra DKK. Klubben overholder alle de
skrevne regler.
7. A: Pr. 28 Maj 2017 er der 296 medlemmer
B: Driftskonto: ca. 72.800,00 kr.
C: Udgifter til Generalforsamling: 12.685 kr.
D: Der blev gennemgået diverse arrangementer og alt ser fornuftigt ud. Der er
overskud på udstillingerne.
E: Aftale for afregning for kørsel og andet, blev gennemgået og godkendt.
8. Blad og Hjemmeside er opdateret med ændringer. Referat er godkendt og lagt
på hjemmesiden og kommer i blad nr. 2.
9. Hjemmesiden kører som den skal og efterhånden rettes de sidste tekster til.
10. Stor succes af vores HD og Farve seminar. Der er sendt skrivelse til DKK’s
sundhedsudvalg, at klubben fortsat ikke ønsker HD fotografering.
D. 12 Maj var der møde i Sverige om FCI sagen og den skulle snart kunne
afsluttes.
Der er modtaget oplæg fra avlsudvalget om, at eksteriørbeskrivelserne bliver
gjort gratis. Vi havde en meget kort drøftelse og der er fuld enighed i
bestyrelsen om tilslutning til dette. Avlsudvalget skal komme tilbage med
setup.
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11.Lure Coursing var igen en succes og en fotograf på dagen fangede mange
fantastiske øjeblikke. Alle deltagere har fået adgang til fotos via et link.
God succes med fælles gåture, som fortsætter.
D. 2 Sept. Afholdes der nyt arrangement i Lille Skensved. Her er mulighed for at
få et indblik i Nosework og Rally. Mere omkring det i blad nr. 2.
12.Efter div. drøftelser, trak Gitte sig som formand og ny vil blive udpeget snarest.
Gitte forlod herefter mødet.
Nye tæpper til udstillingerne: pris accepteres og Marianne arbejder videre med
sagen.
Vi har 2 telte, det ene defekt som smides ud, det andet overgår til
aktivitetsudvalget.
Omkring årets hund, er der lidt hængeparti som der arbejdes på.
Nordisk Kennelunion og DKK har aftalt at der i 2018 og 2019 afholdes 2 nordiske
udstillinger i Danmark.
Kalender for 2018 er næsten klar og kun den sidste udstilling mangler at få sat
dommer på.
13.Der mangler desværre stadig en til at stå for den.
14. Nyt blad er næsten klart.
15.Raceparaden i Tivoli friheden i Jylland, var der desværre ingen DSG med.
Ved raceparaden i Tivoli KBH tilmeldes Therese.
16. Lister tilrettes.
Efter en kort drøftelse nedlægges hvalpeanviser d.d. Der henvises i stedet til
info på nettet, kenneler og bestyrelsen.
17. Intet
18. De næste møder bliver: 27 August 2017 og 29 Oktober 2017

Mødet slut kl. 15,45
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