Nyhedsbrev nr. 11– 2016
Kære lokale arbejdsudvalg
Invitation til sendemandsmøde:
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at invitere til sendemandsmøde d. 21. januar 2017. Kl. 10.00
Adressen er: Thorlund Forsamlingshus – Byvej 8, Thorlund – 7361 Ejstrupholm. Klubben vil være vært
ved en let frokost, og kage og kaffe/te.

Punkter, man ønsker behandlet på mødet, bedes indsendt til formanden formand@dgk.dk inden d.
10. december 2016. Vi opfordrer til at punkter er af almen interesse for alle klubbens udvalg, og ikke kun for
ens eget udvalg, da sådanne punkter henvises til at gå via udvalgets kontaktperson løbende henover året.

Hvert udvalg kan sende 2 personer. Navne på deltagerne fremsendes ligeledes inden d. 10. december.

Afregning for kørepenge er det samme som sidste år og alle, som har mulighed for samkørsel
opfordres til at køre sammen. Hvis man skulle have glemt beløbet, kan det oplyses hos Susie

kasserer@dgk.dk.

Vi glæder os til at ses og håber på en udbytterig dag, hvor vi kan inspirere hinanden til gavn for
gravhundene og deres ejere i vores klub.
De udvalg, der måtte ønske det kan mellem kl. 9-10 få gennemgået blanketter og afregningsbilag til brug for
prøver og udstillinger.
Eller man kan få en demonstration af færtsko, og selv prøve disse i praksis.
Giv venligst besked, hvis dette har interesse.

Tilmelding til DGK’s brugsprøver på Hundeweb fra 1/1 2017
Tilmelding til klubbens brugsprøver vil fra 1/1 2017 være at finde på Hundeweb, ligesom klubbens
udstillinger. Tilmeldingsgebyret vil være det sammen som i 2016, men for tilmeldinger pr. post eller
e-mail vil gebyret være forhøjet med 35kr. ligesom på udstillinger. Der vil på sendemandsmødet
være en gennemgang af systemet.
Tablets til udstillingerne
Klubben har 4 stk. tablets til brug på udstillinger. Der har været problemer med, at de ikke kunne
holde til en hel udstilling på en batteri-opladning. Det har nu vist sig, at de ekstra batterier, som i sin
tid fuldte med, da de blev indkøbt, var defekte. Der blev herefter leveret 4 stk. nye batterier, der
bare aldring er blevet installeret, og derfor nu også er døde, og ikke kan oplades. Klubben har i
forbindelse med, at vi har haft udlånt vores tablets til DKK fået installeret 3 stk. ekstra batterier, et er
i restordre. Det er derfor vigtigt, at udvalgene, når de skal afholde udstilling opdaterer, og oplader
alle fire tablets, så batterierne holder lang tid. Bland også gerne i numrene I bruger på udstillingerne,
så det ikke kun er 1+2, der altid bliver brugt. Husk at give denne information videre til dem, der har
med udstillingerne at gøre ud i udvalgene. Informationen vil også komme til at ligge i kassen med
tablets.
Side 1

Udstillingsudvalget
Helle Kjær Sørensen har valgt at trække sig fra udstillingsudvalget. Bestyrelsen takker Helle for den
tid hun har siddet i udvalget, og kan samtidigt byde Claudia Parnas velkommen i udvalget, da hun har
takket ja til at sidde i udstillingsudvalget.
Ræve situationen
Klubben arbejder fortsat på politisk hold på, at vi kan oplære og afprøve vores hunde inden praktisk
jagt. Vi har i bestyrelsen derfor sat penge af til, at de ræve, der er tilknyttet klubben, kan få et beløb
til underhold.
Nyhedsbreve på hjemmesiden
Nyhedsbrevene kan findes på www.dgk.dk under bestyrelsen. Vi håber selvfølgelig at
I fortsat vil være behjælpelige med at videreformidle det til medlemmerne.
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