Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 13. december 2016
Mødt
Tove Baukjær (TB), Jørgen Harrild Jensen (JHJ) Susie Hansen (SH), Marie-Louise Slettegaard (MLS), Ajs
Dam (AD) og Peter Nielsen (PN) og Marianne Roth (MR)
Mødet begyndte kl. 19 og sluttede kl. 21.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Siden sidst
• Punkter til sendemandsmødet fra arbejdsudvalgene
Opdatering på rævesituationen: JHJ orienterer.
Hvordan ser man på 0-reglen?: Dette indgår i orientering om de fremtidige brugsprøveregler.
Er man klar til at imødekomme hundeejernes krav om at få ryg-røntgenbilleder udleveret efter
bedømmelsen?: Spørgsmålet er stillet i anden sammenhæg for nylig. Der gives samme svar; eventuelt
suppleret af kynologisk udvalg.
Vi forstår ikke, at ikke rygfotograferede tæver frit kan parres med ”alle” hanner, født før 1.7.2013, men ikke
udenlandske hanner: Det er et synspunkt. Grænsen skal trækkes et sted. Det har DKK gjort efter dialog med
DGK.
Vi undrer os over brug af dyre udenlandske dommere, når klubben ellers har valgt at spare. Vi tjener
pengene på udstillinger, mange danske dommere har krav til hvor de vil dømme, medlemmerne vil gerne
have udenlandske og DKK har selv skulle bruge ”vores”, derfor flere udenlandske: MLS svarer. Desuden
henvises til artikel i Gravhunden 6/2016.
Arbejdes der på, at a): Godkendelse af VG på udstilling til brugschampionat? b): 3. præmie på brugsprøve
for miniaturegravhunde for udstillingschampionat.: TB svarer. Det har bestyrelsen ingen aktuelle planer om.
• Information og anbefalinger vedr. parvovirus
Den fra DKK modtagne information vedr. parvovirus vil blive lagt på hjemmesiden/Facebook.
• Modstand mod et bestyrelsesmedlem.
Der er sendt en henvendelse til et arbejdsudvalg, der er modtaget svar retur og sagen er afsluttet.
• Faste udvalg på sendemandsmødet
De personer fra de faste udvalg, som det i forhold til dagsordenen er relevant at invitere, skal inviteres.
Økonomi
Afregningsblanket til mentalbeskrivelsesarrangementer
Som til brugsprøver og udstillinger er der brug for en afregningsblanket.
PN sørger for dette.
Webhoteller
Det er konstateret, at klubben under One har ejet og haft udgift på flere webhoteller, der ikke har været brugt
til noget. Disse er nu lukket. Hjemmesider til Nordisk mesterskab og jubilæet laves på Wannafind.

Indbetaling til SKAT
SH orienterede om sagen. Klubben har den 17. marts 2016 indbetalt kr. 400,- til SKAT, Midtjylland for at få
et bindende svar på et spørgsmål. SKAT har imidlertid aldrig modtaget noget spørgsmål fra DGK. Den 21.
oktober 2016 sendte SH en ansøgning til SKAT om at få pengene retur. Den 12. december er der rykket for
svar. En medarbejder hos SKAT oplyste, at sagen er modtaget, men endnu ikke behandlet. Medarbejderen
kunne ikke oplyse, hvornår vi kan forvente at modtage svar, men hun mente, DGK vil få pengene retur.
2017-km-takst
SH oplyste, at taksterne for 2017 er kr.3,53 og kr.1,93.
Opdatering af afregningsark
Der er, nu hvor der er forskellige satser for henholdsvis manuel tilmelding og tilmelding via hundeweb,
behov for at få afregningsarket vedr. brugsprøver opdateret.
PN sørger for, at afregningsarket på hjemmesiden rettes til.
Lovudvalget
Lovrevisionsudvalget har afholdt møde den 5. december hos Lisbeth Bukh.
Gravprøveudvalget
Mulige gravprøveformer
Gravprøveudvalget holder et møde, hvor blandt andet mulige alternativer til den traditionelle gravoplæring
og -afprøvning er på dagsordenen.
Vildtsporprøveudvalget
Startkasse, nye brugsprøveregler
Der rettes til i brugsprøvereglerne, hvor der står ,at startkassen skal være med synlige markeringer.
TB retter teksten, så der står, at startkassen er synlig.
Udstillingsudvalget
Jubilæumsudstilling
MLS tjekker op på annoncer til andre lande om jubilæumsudstillingen.
Gerard O'Shea er inviteret til at komme fredag i forbindelse med jubilæumsudstilling. MLS rykker ham for
svar.
PR-udvalget
Sundhed & livsstils messe i Kolding
Udvalget foreslår, at DGK deltager på messen i Kolding. Der er mulighed for at få en stand på 3 x 3 meter.
DGK vil betale standen. For så vidt angår øvrige udgifter skal udvalget sende et budget til godkendelse.
Store Hestedag
Der er behov for frivillige, hvis DGK skal deltage på Store Hestedag i Roskilde den 2.-3. september 2017.
Emnet tages med på sendemandsmødet.
Øvrige sager
Betaling for dommeruddannelse sættes på dagsordenen for næste møde.

Næste bestyrelsesmøde
Afholdes på Skype den 5. januar 2017 kl. 19.
Referat: Marianne Roth

