Generalforsamling 2017
DGK’s ordinære generalforsamling 2017 afholdes
søndag den 7. maj 2017 kl. 10.00
i Strib Fritids- og Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 1, Billeshave, 5500 Middelfart

Dagsorden i henhold til klubbens love:
Velkomst
Valg af dirigent
Meddelelse af protokolfører og referent
Valg af 3 stemmetællere
Formandens beretning forelægges til godkendelse
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - decharge
Fremlæggelse af budgetoverslag og meddelelse af det forventede årskontingent, samt
prøve- og udstillingsgebyrer
Behandling af indkomne forslag A1-A13, B og C
Resultat af valg til bestyrelse og suppleanter offentliggøres
Valg af medlem til redaktionsudvalget
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt
Medlemsbarometer
“Årets Gravhund”
”Årets Brugshunde”
”Årets klubvindere”

Uddeling af diplomer, pokaler, avlsplaquetter og opdrætterudmærkelser mm.

Kun stemmeberettigede, jfr. § 5, stk. 4 og § 6, stk. 2 og stk. 3, kan få udleveret
stemmesedler, og stemme ved generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Gyldigt medlemsbevis med datokvittering for indbetaling skal forevises.
Medlemsbladet kan ikke anvendes som bevis for medlemskab.
Der holdes én times frokostpause.
- Bestyrelsen

Kørselsvejledning til generalforsamlingen
Mødested:
Strib Fritids- og Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 1, Billeshave, 5500 Middelfart
Hvis du kommer fra øst:
Hold til højre og fortsæt ad Frakørsel nr. 58b (E20), kør 416 m
Tag første afkørsel i rundkørslen (retning højre). Kør ind på Jyllandsvej, kør 609 m
Drej til venstre ind på Strib Landevej, kør 856 m
Start i retning mod nord på Strib Landevej, kør 1.4 km
Drej til højre ind på Ny Billeshavevej. Kør 1.3 km
Hvis du kommer fra vest:
Hold til højre og fortsæt ad Frakørsel nr. 58b (E20), kør 479 m er lige hvor Ny Lillebælts bro
slutter
Tag anden afkørsel i rundkørslen (retning venstre). Kør ind på Jyllandsvej, kør 301 m
Tag første afkørsel i rundkørslen (retning ligeud). Fortsæt ad Jyllandsvej, kør 609 m
Drej til venstre ind på Strib Landevej, kør 2.2 km
Drej til højre ind på Ny Billeshavevej. Kør 1.3 km
Bestyrelsen
Mad på generalforsamlingen
Der er mulighed for bestilling af ostemadder og smørebrød på generalforsamlingen.
Prisen er kr. 25,- pr. stk.
Bestillingen skal ske hos Marianne Roth på mail mr@dgk.dk eller mobil 5180 4301 senest
tirsdag den 2. maj.
Bestyrelsen
Gode gravhundeambassadører søges
Dansk Kennel Klub arrangerer hver år en lang række events, der har hund som
omdrejningspunkt. Specialklubberne under DKK bliver inviteret med til disse arrangementer,
som giver os rigtig god mulighed for at promovere lige netop vores herlige race.
I år er der fire sådanne events, som vi allerede nu gerne vil have jer til at notere i kalenderen.
3. juni: Hundens dag, hele landet
10. juni: Hundens dag i Tivoli Friheden, Århus

2. - 3. september: Hund i fokus, Vejen
10. september: Hundens dag i Tivoli, København
Sidste år lancerede DKK den landsdækkende Hundens dag - hvor hele Hunde-Danmark fik
mulighed for at gå simultant i hundene. Det blev så stor en succes, at DKK har besluttet at lade
det blive en årligt tilbagevendende begivenhed.
”Besøg en opdrætter” er et af de tilbud, der denne dag inviteres til. Vi håber, at flere
gravhundeopdrættere har lyst til at åbne deres hjem for interesserede. Har du ideer til andre
tilbud, som vi denne dag kan invitere til, hører vi gerne fra dig.
Hundens dag i Tivoli i København er en gammel tradition, hvor man kan mødes med
ligesindede hundevenner. Derfor blev der etableret et tilsvarende arrangement vest for
Storebælt, hvor der nu også hvert år afholdes Hundens Dag i Tivoli Friheden i Aarhus.
Hund i fokus er et nyt initativ. Det er to dage med alle former for hundeaktiviteter, LP, rally,
agility, jagt, HTM, nose work og meget mere. Det bliver en weekend fuld af oplevelser, prøver,
konkurrencer, opvisninger og hunde-hygge med ligesindede.
Følg med på klubbens hjemme- og facebookside eller kontakt Marianne Roth på mail
mr@dgk.dk eller telefon 5180 4301, hvis du er opdrætter og ønsker at holde åbent hus, hvis
du har ideer til andre tilbud til den landsdækkende Hundens dag den 3. juni, hvis du har lyst til
at være racerepræsentant eller bare gå med i raceparaden i Tivoli Friheden og i Tivoli,
København eller hvis du vil have mere information om disse arrangementer.
Vi håber, at en masse gode gravhundeambassadører vil være med til at sætte et solidt
gravhundepoteaftryk på alle fire arrangementer.
Bestyrelsen
Offentliggørelse af forbud
I Gravhunden nr. 1 fra 2017 på side 11 bragte vi en notits om, at avls-, udstillings- og
prøveforbud jævnfør en bestyrelsesbeslutning fra 23. oktober 2005 ville blive offentliggjort i
Gravhunden. Vi har efter en dialog med DKK’s jurist besluttet at ændre dette.
DKK mener nemlig ikke, at avlsforbud bør offentliggøres, med mindre der er helt særlige
omstændigheder, der giver avlsforbuddet almen interesse.
Avlsforbud er tilgængelige på hundeweb, men det fordrer, at man ved, hvilken hund, det drejer
sig om. Vi må blandt andet derfor opfordre alle til, forinden parring, at checke på hundeweb,
om der måtte være nedlagt avlsforbud på en hund, man påtænker at anvende.
For så vidt angår disciplinærkendelser, anbefaler DKK, at specialklubben først offentliggør
kendelsen i de respektive klubblade, når kendelsen har været offentliggjort i Hunden, og alene
i samme omfang. Det vil sige et uddrag af kendelsen og ikke hele kendelsens tekst.

Bestyrelsen
Også udstillingshunde skal luftes!
I DKK’s udstillingsreglement for 2017 er der en bemærkelsesværdig nyskabelse, der må mane
til eftertanke. Umiddelbart tænker man nemlig, om det dog burde være nødvendigt at skrive
noget så indlysende som at hunde skal luftes. I DGK kender vi desværre også problemet og
noterer os derfor denne nyskabelse med tilfredshed.
Lad os hjælpes ad med at tage os ordentligt af vores hunde og med at tage hensyn til de, der
skal rydde op og som skal benytte området efter os.
Bestyrelsen
Ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017
Ændringerne er anført med rød skrift.
På udstillingsområdet – vedr. luftning og oprydning/rengøring
Hundene skal overalt på udstillingsområdet føres i line.
Alle hunde skal luftes regelmæssigt i løbet af udstillingen, og dette skal foregå udendørs. Brug af
”tissetæpper” og lignende er ikke tilladt og kan medføre bortvisning fra udstillingen.
Deltagerne skal sørge for at holde udstillingsområdet pænt og rent ved at rydde op efter dem selv og deres
hunde. Dette gælder såvel opsamling af hundenes afføring som oprydning efter klargøring og opsamling af
teltpløkke udendørs. Når arealet forlades, skal det således være i samme stand som ved ankomst.
Kommentar:
På DKK’s udstillinger har der på det seneste været et stort antal hunde, som ikke var blevet luftet inden Store
Ring, og som derfor besørgede i ringen. Endvidere er der blevet observeret flere tilfælde af, at man ikke
”gider” at gå udenfor for at lufte sine hunde, men i stedet lægger aviser eller blelignende ”tissetæpper” i et
aflukke, så hundene kan tisse og skide på disse. Dette er ikke OK.
Der er desværre også en tendens til, at man ikke fjerner hår fra gulvet. Når man kan medbrin-ge diverse
børster, sakse og trimmeredskaber, så ville det være rigtig god stil, hvis man også kunne finde på at
medbringe en fejekost og en fejebakke…☺

Efterlysning
I DGKs arkiv lindgår naturligvis også en samling af vores medlemsblad, Gravhunden. Arkivet er
blevet gennemgået og det har vist sig, at vi mangler et eksemplar af nr. 6 fra 2014 og nr. 1 fra
2015.
Ligger du inde med et eksemplar, som DGK må få, bedes du kontakte Marianne Roth på telefon
5180 4301 eller på mail mr@dgk.dk.
Bestyrelsen
Guide til det gode hundehold
Hunde er dejlige, og det er vores

ansvar, at de trives og har det godt.
Dansk lovgivning sætter nogle rammer for hundehold, men hvordan
omsætter man indholdet af alle
paragrafferne til noget, der giver
mening i den daglige omgang med
hundene?
Hvad kendetegner det gode hundehold, og hvad menes der konkret, når loven siger, at hunde
skal ”passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige
behov”? Disse spørgsmål forsøger en ny guide at besvare ved at give nogle konkrete bud på,
hvad der skal til for, at lovgivningen er overholdt.
Det er DKK, der med støtte fra Dyrevelfærdspuljen og i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse,
Dyreværnet, Den Danske Dyrlægeforening og Politiet har udarbejdet den nye guide.
Man kan finde guiden på DKK's hjemmeside, hvor den ligger i en printvenlig pdf-version. Klik
på "For opdrættere" og derefter på "Kennelmærke" eller skriv "Guide til det gode hundehold i
søgefeltet.
Bestyrelsen
Brugsprøveregler, præcisering af ordlyd
Præcisering af ordlyd. Pr. 1/5 2017 er ordlyden ændret tre steder i DGK’s brugsprøveregler.
Teksten er ændret til:
Ejer og fører, der tilmelder en gravhund til brugsprøve, skal være medlem af DGK. Ejer og
fører fra èt af de øvrige nordiske lande skal være bosiddende i og medlem af det pågældende
lands gravhundeklub.
Ændringerne er på side:
4 under Adgangskrav og begrænsninger for prøvedeltagelse
9 under Anvisninger for prøveledere på drevprøver
13 under Anvisning for prøveleder på vildtsporprøver
Bestyrelsen
Nye brugsprøveregler
DGK's nye brugsprøveregler burde have været offentliggjort i blad nr. 6, da de er gældende fra
sæsonstart. Det lod sig desværre ikke gøre. Da vores regler blev indsendt til godkendelse
meddelte DKK, at man havde besluttet midlertidigt helt at lukke for godkendelser af ændringer
af brugsprøveregler, da man vil indføre et fælles regelsæt for de generelle ting.
Da vi pr. 1.1. 2017 ikke længere kunne afholde gravprøve, bad DKK os om at fjerne reglerne
fra hjemmesiden. Man indså hurtigt, at det i denne specielle situation ville give mere mening at

godkende helt nye regler fremfor at fjerne alt, der vedrørte grav fra de gamle regler. Derfor fik
vi helt uventet og i mere end ellevte time alligevel mulighed for at få en revidering godkendt.
Reglerne blev straks efter godkendelse lagt på klubbens hjemmeside og i henhold til klubbens
love offentliggøres reglerne i dette blad.
Bestyrelsen

