Nyhedsbrev nr. 3 – 2016

Kære lokale arbejdsudvalg og dommere af Dansk Gravhundeklub
Vi er nu tiltrådt som bestyrelse og har konstitueret os på følgende måde:
Formand: Tove Baukjær, Næstformand: Jørgen Harrild Jensen, Sekretær: Marianne Roth, Kasserer:
Susie Hansen, bestyrelsesmedlem: Ajs Dam, bestyrelsesmedlem: Peter Nielsen og bestyrelsesmedlem:
Marie-Louise Slettegaard.
Vi ser frem til et givtigt og solidt samarbejde, og håber at dialog vil være det fundamentale i vores
fælles samarbejde for Dansk Gravhundeklub. På den baggrund har vi tilknyttet en person til hvert af
de lokale arbejdsudvalg, der vil være i løbende kontakt med udvalget, og som man til enhver tid kan
rette henvendelse til. Dette skulle gerne være med til, at vi kan få taget tingene løbende henover året,
og ikke skal vente til sendemandsmøder. Man kan også til en hver tid rette henvendelse til
bestyrelse@dgk.dk
DE LOKALE DGK ARBEJDSUDVALG

Kontaktperson fra bestyrelsen

Nordjylland

Ajs, ajs@dgk.dk

Midtjylland

Jørgen, jhj@dgk

Vestjylland

Jørgen, jhj@dgk

Østjylland

Ajs, ajs@dgk.dk

Syd og Sønderjylland

Marianne, mr@dgk.dk

Himmerland

Susie, sh@dgk.dk

Sallingsund

Susie, sh@dgk.dk

Fyn

Marianne, mr@dgk.dk

Vestsjælland

Tove, tb@dgk.dk

Nordsjælland

Marie-Louise, mls@dgk.dk

København

Marie-Louise, mls@dgk.dk

Midtsjælland- & Storstrøm

Peter, pn@dgk.dk

Side 1

Faste udvalg og personer til klubbens opgaver.
Vi er ved at nedsætte faste udvalg og personer til klubbens opgaver. Indtil da bedes al henvendelse ske
til bestyrelsen. Vi regner med at udvalg og personer er på plads i løbet af kort tid.
Informationer på klubbens hjemmeside
Alle arbejdsudvalg bedes tjekke om deres udvalgs informationer på klubbens hjemmeside er korrekte,
og hvis udvalget er på Facebook, ligeledes give webmaster informationer så disse også kan komme på
hjemmesiden
Kørselsbilag
Bestyrelsen ser ingen grund til at bibeholde kravet om oplysning af cpr. nr. og bilens reg. nr. for
udbetaling af godtgørelse ved kørsel for Dansk Gravhundeklub.
Vi kan henholde os til Skattevæsnets ligningsvejledning § 7 M, stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om
udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige ulønnede
medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.
Dansk Gravhundeklub er en skattefri virksomhed, og skal derfor ikke oplyse til Skat om klubbens
udbetalinger af nævnte godtgørelser og dermed ingen krav om cpr.nr. og reg. nr.
For fuldstændighedens skyld skal oplyses, at der i ligningsvejledningen er anført, at det alene er den
enkelte, der skal holde regnskab med, at man ikke overskrider den årlige beløbsgrænse for
godtgørelse.
Hundens dag d. 4. juni 2016
Som I nok er bekendt med, forsøger Dansk Kennel Klub at gøre Hundens Dag den 4. juni 2016 til én
stor hundefest!
Da vi er en af specialklubberne for de tyve mest populære racer i Danmark pt, har de tilladt sig at
opfordre til, at vi som klub gør noget – måske bare en lokal gåtur, en opdrætter, der åbner dørene til sit
hjem og tager en hundesnak med interesserede eller noget helt tredje...
Vi ved i bestyrelsen, at der er et arrangement i Tivoli Friheden, og vil høre om der er andre udvalg, der
kunne tænke sig at lave noget? Som sagt ikke noget stort. I kan maile til bestyrelse@dgk.dk hvis I har
noget i tankerne.
Nyhedsbreve på hjemmesiden
Nyhedsbrevene kan findes på www.dgk.dk under officielt fra bestyrelsen. Vi håber selvfølgelig at
I fortsat vil være behjælpelige med at videreformidle det til medlemmerne.
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