Nyhedsbrev nr. 2-2016

Det meddeles herved, at alle bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandater til rådighed og er frie til
valg ved urafstemningen i forbindelse med årets generalforsamling.
Til Dansk Gravhundeklubs medlemmer.
Som det vil være bekendt fra vore love og fra Gravhunden, skal kandidater til årets
bestyrelsesvalg anmeldes til formand eller sekretær senest på lørdag den 5. marts 2016.
Som meddelt i Gravhunden nr. 1/2015 genopstiller Carsten Henriksen (Fyn) ikke.
På baggrund af den seneste tids uro har bestyrelsesmedlemmerne Michael Frederiksen
(Sjælland) og Mette Sørensen (Jylland), mandag besluttet, at de IKKE søger genvalg til
bestyrelsen.
Mikkel Fåremark (Sjælland) har valgt, at søge valg til bestyrelsen, idet han jo er udpeget af
bestyrelsen og sidder på en vakance post. På nuværende tidspunkt har ingen andre
kandidater meldt sig.
Af hensyn til klubben og med ønske om at skabe ro i alle led, vil undertegnede Henrik
Pedersen (Sjælland) og Jens Schau (Jylland) stille vores mandat til rådighed, hvorfor der
skal foretages nyvalg til alle bestyrelsesposter. Jens Schau gør opmærksom på, at han ikke
genopstiller.
Bestyrelsens nuværende medlemmer bliver på vores poster og passer arbejdet frem til
Generalforsamlingen søndag den 8. maj 2016.
Vores udvalg og øvrige medlemmer bedes venligst anmelde kandidater med tilhørende
stillerlister til formand@dgk.dk senest på lørdag den 5. marts.
Præsentation og foto til tryk i Gravhunden kan også fremsendes til formanden eller direkte
til redak@dgk.dk”

Udstillingsudvalget er i dag suppleret med Jeanette Kretzmann og er dermed består af Trine
Rotbøl Lynge, Gitte Sundsdal og Jeanette Kretzmann. Som bestyrelsesrepræsentant er
Mikkel Fåremark.

Vandapporteringsudvalget er nedsat og består af Ajs Dam, Erik Hansen og Finn Sørensen.
Opgaven i første omgang er, at gennemgå de regler, den nuværende bestyrelse har fået
oversat fra Finsk og sikre, at vi med vores adgang til søer har mulighed for at gennemføre
vandapportering på den foreslåede måde. – Det bemærkes, at det på Nordisk Møde i 2015
blev aftalt, at reglerne skal være ensartede i de 4 Nordiske lande. Indtil generalforsamlingen
er Carsten Henriksen fortsat bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Pbv. Henrik Pedersen, fungerende formand.

