Bestyrelsens mail-politik
Tidligere, da post kun var noget, man modtog som fysiske breve i sin brevsprække i fordøren, var
det en god skik, at der af formanden løbende blev føret en postliste over al ind- og udgående post.
I forhold til telefonsamtaler kunne der nedskrives et notat, som kunne vedlægges postlisten. Det
er for så vidt stadig en god skik, men også en næsten uoverkommelig, opgave at føre en sådan
postliste. I dag foregår næsten al korrespondance på mail, telefonsamtalernes antal er steget
betragteligt, blandt andet fordi vi ikke via en fastnetforbindelse er bundet til at være hjemme, når
vi skal tale i telefon og hertil kan der endda også være kommunikation på sms og flere andre mere
eller mindre moderne medier.
Af blandt andet disse grunde har vi i bestyrelsen besluttet, at en del mails automatisk
videresendes til de øvrige i bestyrelsen, så vi alle er orienteret løbende om en stor del af DGKs indog udgående korrespondance.
Vi har ligeledes aftalt, at vi hver især er ansvarlige for at nedskrive notater over kommunikation
(telefonsamtaler, sms’er, m.v.), som den øvrige bestyrelse bør være orienteret om.
Alle bestyrelsesmedlemmer kan læse alle mails, der ligger i ind- og udgående post på
formand@dgk.dk. Alle kan både læse i og skrive fra bestyrlelsen@dgk.dk.
Man kan imidlertid også drukne i mails og på den måde komme til at overse noget. Derfor
videresendes mails til de øvrige bestyrelsesmailadresser (næstformand@dgk.dk, kasserer@dgk.dk,
sekretær@dgk.dk samt mailadresserne med initialer) ikke automatisk. Her er det det enkelte
bestyrelsesmedlems forpligtelse at sørge for at videresende, når det er relevant.
Vi har i bestyrelsen aftalt at arbejde sammen og i åbenhed med hinanden. Man må derfor regne
med, at alt DGK-relevant, som man skriver i en mail til et bestyrelsesmedlem, vil blive delt med de
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen

De grønne præmiekort
Bestyrelsen har på sit møde den 12. maj 2016 besluttet, at der på alle udstillinger fra 1. august
2016 ikke længere vil blive uddelt grønne præmiekort i baby- og hvalpeklasse.
Vi ser os desværre nødsaget til, af hensyn til klubbens økonomi, at sætte ordningen i bero, men
agter, når medlemstallet igen runder de 1200, at indføre ordningen igen.
Fra den 1. august 2016 vil der i stedet være en brochure til nye hvalpekøbere. Brochuren vil være
vedlagt stambøgerne fra DKK og indeholder et kort til en værdi af kr. 100,-. Værdikortet kan
bruges til kontingentbetaling, til aktiviteter i udvalgene eller ved tilmelding til brugsprøver.
Vi ønsker med disse værdikort at gå målrettet efter at gøre de nye hvalpekøbere til nye, aktive og
blivende DGK-medlemmer.
Arbejdsudvalgene vil via et nyhedsbrev blive informeret yderligere om de praktiske detaljer.
Opdrættere, der tilmelder kuld til hvalpelisten, vil ligeledes modtage information.
Bestyrelsen

Betaling for resultatbog
Hvis man vil til prøve i DGK, skal man medbringe en resultatbog. Det har hidtil været gratis at
rekvirere en resultatbog, men fra 1. august 2016 vil det koste kr. 80,Der er udgifter til papir og tryk, men især udgiften til porto er steget betragteligt. Vi har desuden
forhørt os i andre klubber og fundet ud af, at det er almindeligt at opkræve et gebyr.
Det er altid kedeligt, når noget kommer til at koste penge eller bliver dyrere, men vi håber på
forståelse for denne ændring.
Bestyrelsen

Rettidig modtagelse af Gravhunden
På generalforsamlingen var der nogle, der talte om, at de ikke modtager medlemsbladet rettidigt.
Hvert år skal DGK aftale en produktionsplan med trykkeriet, bogbinderen og Postdanmark. Der har
desværre ikke været indgået en sådan aftale med Postdanmark for levering i 2016. Der er nu
indgået aftale vedr. levering for resten af året og vi håber, at det vil løse problemet, men for at få
et indtryk af problemets omfang og med henblik på at finde en eventuel anden løsning, vil vi være
meget taknemmelige, hvis I vil sende os en mail, så snart I har modtaget Gravhunden nr. 3. Bladet
skal jf. aftale med Postdanmark være uddelt senest den 5. juli 2016. Hvis I den 11. juli stadig ikke
har modtaget bladet, vil vi bede jer sende os en mail om det.
Send mail til:
bladmodtagelse@dgk.dk
Noter dato for modtagelse af bladet eller at du den 11. juli stadig ikke har modtaget, dit navn, din
adresse samt meget gerne også dit medlemsnummer.
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Procedure ved ansøgning om WUT-championat
Proceduren ved ansøgninger er blevet opdateret. Da udgiften til porto er steget betragteligt, har vi
forhørt os hos WUT, om ansøgninger kan mailes. Dette kan fint lade sig gøre, og fremadrettet kan
ansøgninger sendes pr. mail til DGKs formand, der efter godkendelse mailer ansøgningen til WUT.
Der er endvidere kommet vejledning til ansøgning til WUT Veteran (WUTVETCH) med.
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Tilladelse til brug af billeder
Bestyrelsen har undersøgt, hvordan man tackler spørgsmålet om tilladelser til benyttelse af
billeder i tilsvarende klubber og foreninger. På den baggrund har vi skønnet, at det vil være
fornuftigt at tilpasse vores procedurer. Fremover skal der således ikke indsendes en underskrevet
blanket.
I dag modtages næsten alle billeder elektronisk og oplysning om fotografens navn samt tilladelse
til, at et billede må benyttes – herunder også beskæres –, gives fremover samtidigt med, at
billedet fremsendes til klubbens webmaster, redaktør, resultatbillede-administrator, med flere.
Et fremsendt billede vil alene blive anvendt i eller på det medie, som det er fremsendt til. Et
billede, som er fremsendt til brug på fx hjemmesiden, vil derfor ikke blive brugt i anden
sammenhæng uden yderligere, forudgående aftale. Man kan, når man indsender, benytte
følgende formulering ”Vedlagte billede leveres som aftalt til brug i (mediets navn). Billederne må
kun anvendes til det aftalte brug, må ikke benyttes til andet formål eller overdrages til tredjemand
uden udtrykkelig aftale med (fotografens navn, evt. adresse, tlf.-nummer, mailadresse, etc.)".
Ved indsendelse bruges link med ”tilladelses-info" til medie på hjemmesiden under
medieinformation.
Vi vil bede jer om, når I indsender billeder, at være meget omhyggelige med at sørge for, at der er
givet tilladelse fra fotografen og med at sørge for at huske at oplyse fotografens navn. Det vil være
en stor hjælp og allerbedst er det, hvis I kan sørge for at navngive billedfilen med fotografens
navn. Hvis et billede må benyttes på både hjemmesiden og i bladet, vil det ligeledes være en
hjælp, hvis I mailer til begge steder samtidigt.
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Støt vores sponsorer og annoncører – de støtter os!
DGK har en udvidet sponsoraftale med OK. Det vil sige, at der er mulighed for at støtte DGK med
12 øre pr. liter benzin, mod 6 øre normalt. Det er muligt, hvis man også bruger OK som sin eludbyder.
OK er en abonnementsfri el-udbyder med fordelagtige priser.
Få mere at vide på www.ok.dk, eller ring til kundeservice på 7873 1147. I øjeblikket kører de en
kampagne, hvor du modtager et gavekort på kr. 100,- til benzin, hvis du skifter til OK-strøm.
Hvis du allerede har et OK benzinkort, som støtter en anden forening, så er det muligt at skifte til
DGK, ved at ringe til kundeservice.
Bemærk OK-annoncen andetsteds i bladet!
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DGK på charmeoffensiv
Imødekommende ejere og deres charmerende gravhunde har på det seneste repræsenteret vores
race og vores klub ved forskellige lejligheder.
DGK har blandt andet været repræsenteret med en stand på Hundemessen i Brøndby, Dyrskuet i
Roskilde, Hundens dag i Ringe på Fyn samt i raceparaden til Hundens Dag i Friheden i Århus.
Stor tak til jer alle for at have stillet op.
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Hvad betales hvor?
Kontingent, annoncer i Gravhunden m.v.
Konto: 9873 4573159131
Resultatbilleder
Konto: 9873 4573159158
Hvalpelisten
Konto: 9873 4573205923
Resultatbog (fra 1. august 2016)
Konto: 9873 4573205923
Rygindbetaling
Konto: 9873 4573159166

