Den 19.2.2016
Den 16.02.2015 har medlemmerne af Sporprøveudvalget - Kim Kristensen, Gert Sønderskov og Kirstin
Sørensen - valgt at trække sig. bl.a. begrundet i manglende opbakning til deres arbejde.
De tre har ydet et meget stort arbejde med udarbejdelse af forslag til nye sporprøveregler, for hvilket
bestyrelsen er dem meget tak skyldig.
Bestyrelsen vil igangsætte arbejdet med at nedsætte et nyt sporprøveudvalg
Den 31.01.16. bad Lise-Lotte Schulz om at blive løst fra sine opgaver i udstillingsudvalget. Lise-Lotte
trak sig for et par år siden fra bestyrelsen, hvor hun har været med i mere end 30 år. Bestyrelsen takker
ligeledes Lise-Lotte for den lange årrække i tro tjeneste for gravhundene og for DGK.
På bestyrelsesmødet den 7. februar omkonstituerede vi os, så Mikkel Fåremark har overtaget posten
som sekretær. Vi arbejder i øjeblikket på at finde nye medlemmer til udstillingsudvalget. Når de er
fundet, vil det blive meldt ud til Jer alle.
Den 30. 01.16 bad Hanne Vilberg om at blive løst fra sine opgaver i udstillingsudvalget. Hanne har
arbejdet i udstillingsudvalget i rigtig mange år og gjort en stor indsats dér, hvilket bestyrelsen takker for.
Hanne Vilberg fortsætter med at stå for resultatbilleder til Gravhunden.
Den 27.01.2016 har Tanja Guldhammer meddelt følgende til formanden for DGK:
Jeg har fået tilbudt nye arbejdsmæssige udfordringer, som jeg ikke kan sige nej til. Jeg ved at det bliver
en stor og tidskrævende opgave, en opgave jeg ikke kunne forudse for et par år siden da jeg valgte at
stille op til bestyrelsen.
På den baggrund har jeg været nødt til at prioritere bestyrelsesarbejdet fra. Det kræver simpelthen for
meget tid og fokus, hvis det skal gøres på en ordentlig måde. Tid og overskud som jeg ved jeg ikke
kommer til at have.
Jeg er desværre også nødt til at vælge udstillingsudvalget fra som menigt medlem, men vil stadig gerne
hjælpe med enkeltstående opgaver jeg kan sige til og fra til når de opstår.
Den øvrige bestyrelse takker Tanja for et meget stort stykke arbejde som sekretær gennem næsten to
år.
Den 09.11.2015 meddelte Olav Nørgaard og Gitte Mulkær, at de øjeblikkeligt udtræder af Kynologisk
udvalg, med bl.a. denne begrundelse:
"Vi kan ikke vedblive at stå bag bestyrelsen, når den – i forhold til rygproblemet hos gravhunde – ikke er
i stand til at træffe beslutninger og lægge en kurs."
Bestyrelsen har siden da arbejdet på at finde to nye medlemmer til Kynologisk udvalg, hvilket endnu
ikke er lykkedes. Til al held fortsætter Majbritt Østen i udvalget. Såvel Olav Nørgaard som Gitte
Muldkær har begge gennem en årrække lagt et meget stort arbejde i Kynologisk udvalg og mange
medlemmer kan takke de to for gennem deres forbindelser, at skaffe endog lukrative tilbud på
sundhedsundersøgelser af vore hunde samt deres aldrig svigtende interesse for hundenes sundhed.
Gitte Muldkjær fortsætter som redaktør for Gravhunden.
Pbv. Mette Sørensen

