DSGK
Referat bestyrelsesmøde søndag den 29. oktober 2017, kl. 11.00 hos sekretær
Helle Priess, Allindelillevej 20, 4100 Ringsted.
Tilstede: HC Jørgensen, Marianne Schlüter, Esther Svaneborg, Gro Poulsen & Helle
Priess

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den 27. august 2017, samt underskrift heraf
4. Opfølgning på aktionslisten
5. Meddelelser fra formanden
6. Generalforsamling 2018
7. Økonomi v/kasseren
8. Aftale for kørsel m.m.
9. Medlemskab og årets hund
10.Klubbens hjemmeside
11.Avlsudvalget
12.Aktivitetsudvalget
13.Udstillingsudvalget
14.Præmieboden
15.Medlemsbladet
16.Profilering af Gårdhunden
17.Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten
18.Eventuelt
19.Dato og sted for de næste møder
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1.
2.
3.
4.
5.

Helle.
Dagsorden godkendt.
Referat godkendt og underskrevet.
Listen gennemgået og 7 punkter overført til ny.
A - Deltog i Ole Staunskjær’s bisættelse d. 28.09.2017. Der vil komme
mindeord i Blad 4 – 2017.
B - Deltog i receptionen for Jørgen Hindse d. 15 sept. 2017 i anledning af hans
40 års jubilæum og 75 års fødselsdag i DKK’s lokaler.
C – Bevaringsudvalget har d. 29.08.2017 kvitteret for at have læst vores mail
af 25.08.2017.
D – Medlem har ikke reageret på de 2 mails han har modtaget d. 29.08.2017
og d.30.08.2017.
E – Har besvaret en henvendelse fra Norge om køb af hvalp.
F - Der er ikke modtaget noget nyt angående ”Dommeruddannelse i DKK”.
G – Har d. 04-09-2017 meddelt DKK vores omkonstituering af bestyrelsen d.
27.08.2017.
H – Der er aftale på plads angående Julefrokost, endeligt antal skal afleveres
en uge før.
I – Har d. 08-09-2017 afhentet materiale hos DKK vedr. racens FCIgodkendelse. Opbevares nu i klubben.

6. Foregår d. 08-04-2018 i Herlufmaglehallen. Indkaldelse og deadlines blev
gennemgået. HC + Marianne + Helle er på valg. Helle skriver referat.
7. Driftskonto: 39514,75 kr. pr. 25.10.2017.
Der har været nogle ekstraudgifter, som ikke er budgetteret.
Medlemsantal er pt: 327.
Højrentekontoerne er forlænget 1 år til 0,25% i rente.
8. Aftale tilrettet og nyt rundsendes.
9. Opdateret medlemsliste løbende.
Der er styr på alle vandrepokalerne.
10. Alt ok.
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11. FCI sagen er stadig ikke helt færdig.
Der bliver afholdt eksteriørbeskrivelse d. 11.03.2018 og der arbejdes på et nyt
skema til beskrivelserne.
Der bakkes op om dommerindstilling og div. henvendelser fra dommere som
ønsker at tilføje vores race til deres dommergerning.
Der arbejdes på et Nordisk seminar i 2019 i samarbejde med svenskerne,
dette skal være med fokus på avlsrestriktioner.
12. Vellykket arrangement omkring Noce Work og rallylydighed.
Arrangementer for 2018 er ikke planlagt endnu.
13. Kalender for 2019 er ved at blive planlagt.
Udkast til Junior og Veteran Klubchampion.
Til Juleudstillingen er der 62 hunde tilmeldt.
Kalender for 2018 er på plads.
14. Stadig ingen der ønsker at overtage.
Fremtiden afgøres på næste møde.
15. Frist for blad 4 er d. 13.11.2017.
Frist for blad 1 er d. 22.01.2018.
16. Therese Godfrey deltog i raceparaden i Tivoli.
For første gang er Gårdhunden blevet BIS 1 i opdrætterklassen ved en DKK
udstilling. Det flotte resultat blev opnået af Kennel Little Denmarks.
17. Lister opdateres.
18. Lister med udstyr til udstillinger og avlsudvalget blev gennemgået og
opdateret.
Klubben har pt. 4 bærbare computere, liste er opdateret.
19. Næste møde d. 21.01.2018 hos Gro
Evt. ekstra møde d. 12.03.2018 hos HC, såfremt der er forslag til
generalforsamlingen.
Næste møde d. 08.04.2018 direkte efter generalforsamlingen.
Slut kl. 15.15

