Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 14. november 2016
Mødt:
Tove Baukjær (TB), Jørgen Harrild Jensen (JHJ), Susie Hansen(SH), Marie-Louise Slettegaard (MLS), Ajs
Dam (AD) og Peter Nielsen (PN), Marianne Roth (MR)
Mødet begyndte kl. 19 og sluttede kl. 22.30.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Siden sidst
Orientering fra bestyrelsesmedlemmer:
• Nye arbejdsudvalg
Efter nedlæggelsen af arbejdsudvalget for Midtsjælland og Storstrøm er der oprettet to udvalg, som hedder
Midtsjællandsudvalget henholdsvis Storstrømsudvalget. Midtsjællandsudvalget har fået mailadresse med
kode. Bestyrelsen trækker grænsen mellem de to udvalg således, at Guldborgsund, Lolland og Vordingborg
hører under Storstrøm og til Midtsjællandsudvalget hører området fra Vordingborg op til områderne, der
hører under udvalgene for Vestsjælland og København. Det er blevet gjort klart for udvalgene, at de ikke er
pålagt at skulle afholde bestemte ting, men kun skal byde ind med, hvad de magter at afholde.
• Nye sporprøveregler
Nordjyllandsudvalget har forinden medlemsmødet sendt spørgsmål vedr. de påtænkte, nye sporprøveregler.
Spørgsmålene er besvaret på medlemsmødet.
• DM, spor
Vildsporprøveudvalget har foreslået, at der i Gravhunden 6/2016 bringes en notits om, at der er ændringer til
DM-regelsættet. Notits vil blive bragt.
• Forslag vedr. bladet
På Østjyllandsudvalgets medlemsmøde blev der fremført forslag om, at bestyrelsen skal ændre på
redaktørens beføjelser og arbejdsopgaver samt forslag om at flytte dele af nyhedsformidlingen fra blad til
web. Udvalget er blevet bedt om at henvende sig, når der måtte være et konkret eksempel på en situation, der
begrunder forslagene.
• Avlsrestriktion
Et medlem hævdede på Østjyllandsudvalgets medlemsmøde, at avlsrestriktionen er i strid med EUlovgivning, da det er konkurrenceforvridning, fordi nogle hanner udelukkes. Medlemmet lovede at vende
tilbage med konkret information om, hvilke paragraffer der er tale om. Medlemmet er endnu ikke vendt
tilbage.
• Matadoravl
På medlemsmødet i Østjylland blev der fremsat anklager om nepotisme i forhold til at indberette matadoravl
til DKK. Der afventes en konkret henvendelse.
• Aktivitetsplanen
På medlemsmødet i Østjylland blev det foreslået, at aktivitetsplanen fremover også skal omfatte andre
begivenheder, fx. medlemsmøder, end kun prøver og udstillinger.
Bestyrelsen mener, at det kan være en god idé. Det kan ikke gælde aktivitetsplanerne i bladet, men det kan
laves i googlekalenderen på hjemmesiden.

• Jakker med klublogo
Anette Rishøj hævdede på medlemsmødet i Østjylland, at hun i sagen vedr. jakkerne med klublogoer af TB
og SH skulle være blevet lovet en skriftlig undskyldning fra bestyrelsen. Det må bero på en misforståelse.
Bestyrelsen har ikke lovet en undskyldning. Man har handlet på de oplysninger, som Anette Rishøj selv har
givet.
• Resultatbog
Nordsjællandsudvalget har spurgt om, hvad der sker med resultatbogen, når en hund skifter ejer. Skal der
udstedes en ny resultatbog eller følger den hunden?
Resultatbogen følger hunden. Resultatbogsbestyreren skal i henhold til ejerforholdsbeviset registrere ejeren
efter gældende regler. Hvis hunden på et senere tidspunkt ejerskiftes, kan den nye ejer selv notere sit navn på
resultatbogen. Henvendelsen er besvaret.
• Chip-scanner
Himmerlandsudvalget har meddelt, at de mangler en scanner. Det er besluttet at indkøbe en scanner og den
er afleveret efterfølgende.
• Nye medlemmer
Storstrømsudvalget foreslår, at der gives 1 års gratis medlemskab for nye medlemmer. Bestyrelsen mener, at
det er en god idé og har opfordret Storstrømsudvalget til at sende forslaget til Lovrevisionsudvalget, da det
efter klubbens nugældende love ikke kan lade sig gøre.
• Spareforslag
Nordjyllandsudvalget foreslår, at udstillings- og prøvekritikker samt resultater af sundhedsundersøgelser
tages ud af bladet og at der i stedet laves en samlet årsbog. Årsbogen skal kunne købes, når året er omme.
Der arbejdes videre med forslaget og det sættes på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.
• Batterier til Ipads
Batterierne i klubbens Ipads er blevet udskiftet i forbindelse med udlån til DKK’s Herning-udstilling.
• Prøvegebyr for hund, der ikke var deltagelsesberettiget
Et udvalg har henvendt sig med et spørgsmål om mulighed for tilbagebetaling af prøvegebyr for en hund, der
ikke er berettiget til at deltage på udvalgets brugsprøve. Jf. brugsprøvereglerne kan det ikke lade sig gøre.
• Dispensationsansøgning
Et medlem har søgt dispensation fra reglen om, at en hund, der har 2 x 67 point på gravprøve, skal have en
udstillingspræmiering, før den kan stille på gravprøve igen. Jf. brugsprøvereglerne kan det ikke lade sig gøre
og der er meddelt afslag.
• Sendemandsmøde
Orientering om og planlægning af sendemandsmødet den 21. januar 2017.
Det er besluttet at udvide antallet af deltagere til max. 3 fra hvert udvalg, så flere har mulighed for at høre om
de nye tiltag i forhold til spor.
• Rygfotografering i England
TB orienterende om, at der nu tilbydes rygfotografering i UK efter Skandinavisk model. Billederne
bedømmes så vidt vides af den finske bedømmer.
• Medlemshenvendelse
Der er modtaget henvendelse fra et medlem, der ønsker oplysninger om et andet medlems medlemskab, et
specifik bilag i et revideret og godkendt regnskab i et arbejdsudvalg og om hvad et bestyrelsesmedlem vil
gøre, hvis vedkommende får en hund med K9. Der gives ikke oplysninger om medlemmers medlemskab,

hvilket vedkommende gentagende gange fået oplyst. Bestyrelsen går ikke ind i arbejdsudvalgenes regnskaber
og da slet ikke, når de er revideret og godkendt af tidligere bestyrelser. Til det sidste er medlemmet oplyst
om proceduren ved svar på rygfotograferingen med hensyn til brev og opkald.
• Køb af gravhund
Et medlem har ønsket oplysninger om regler i forbindelse med køb af ny gravhund; særligt i forhold til
depositum. Medlemmer er svaret ud fra DKK’s gældende regler.
• Kavalkade
Kavalkade, som skal i blad nr. 1-2017, bliver lavet af Hanne Vilberg, der videresender til Susanne Bech, der
opsætter til blad.
• DM, vildtspor
Arrangementet var, til stor glæde for alle deltagerne, helt igennem veltilrettelagt og velgennemført. Dette er i
forskellige sammenhænge tilkendegivet over for udvalgets medlemmer. Bestyrelsen takker Nordsjælland for
afholdelse af DM i vildtspor.
• Betaling for prøvearealer
Der er normalt ikke mulighed for at betale for lån af prøvearealer. Vestsjællandsudvalget ønsker
undtagelsesvist i 2017 at kunne betale kr. 500,- pr. gang. Alternativet er, at de må aflyse deres prøver i 2017.
Udvalget vil bruge året på fremadrettet at finde anden løsning. Der er henset til de særlige omstændigheder
meddelt ok for 2017.
• Welt Union Teckel-møde 2017
WUT-mødet afholdes den 11. februar 2017 i Malaga, Spanien. Når dagsordenen er modtaget, bliver der taget
stilling til, hvem der skal deltage.
• Brugsprøver på hundeweb
Vildtspor- og drevprøver er oprettet på systemet og testkøres i november på den sidste drevprøve.
• Besøg i Jagtens Hus
Der planlægges et besøg i Jagtens Hus. AD finder, med skyldigt hensyn til øvrige aktiviteter i klubben, en
dag, hvor flest muligt kan deltage.
• Aktivitetsplanbestyrer
TB bestyrer nu aktivitetsplanen. Den tidligere bestyrers mailadresse er lukket.
Økonomi
Medlemsantal
SH oplyste, at der d.d. er 1101 medlemmer.
Medlemsfordele
SH orienterede om forskellige problemstillinger vedr. muligheder for at opnå medlemsfordele. Skal man som
medlem eksempelvis have mulighed for at sætte sin samlevers kuld på hvalpelisten? Skal en opdrætter, der er
medlem, kunne opnå tilskud til øjenundersøgelse af alle de hvalpe, han har solgt, ved – i en kortere eller
længere periode – at lade sig registre som medejer (ikke dispositionsberettiget)? Der var bred enighed om, at
medlemsfordele skal være for medlemmer, og at man ikke ved blot at være registret som medejer af en hund,
skal have mulighed for at opnå disse fordele; kuld på hvalpelisten, resultatbog, rygfotografering til reduceret
pris, tilskud til øjenundersøgelse med videre.
SH udfærdiger til bladet og hjemmesiden en notits med en præcisering af, hvem der kan opnå
medlemsfordele.
Udsendelse af Gravhunden

SH orienterede om, at det, da det er den billigste løsning, er aftalt med Post Nord, at Gravhunden i 2017
bliver udsendt som magasinpost.
Ændring af annoncer
SH ønskede diskussion om, hvornår og hvor ofte annoncører bør kunne få ændret i deres annoncer samt om,
hvordan og om oplysninger i annoncer skal kunne verificeres.
Det besluttes, at man som udgangspunkt kun en gang årligt kan få ændret i en annonce samt at
dokumentation, der ikke fremgår af hundeweb, skal medsendes.
Kynologisk udvalg
Ikke godkendte farver
TB orienterede om en mailkorrespondance mellem forskellige WUT-medlemslandes bestyrelsesmedlemmer.
Korrespondancen omhandler udstillingspræmiering af og parring mellem visse ikke-godkendte farver på
gravhunde. Emnet vil blive diskuteret på det kommende WUT-møde.
Gravprøveudvalget
Ny prøveform
Et medlem har orienteret om, at Jack Russelklubben har eksperimenteret med en prøve, hvor hunden skal
trække en død ræv ud fra en kunstgrav på kortest tid. En sådan prøveform vurderes ikke at være relevant for
gravhunde, da den ikke vil kunne vise noget om hundes kvaliteter i forhold til fx taktik og bevægelighed,
som vægtes højt i forhold til gravhunde.
Vildtsporprøveudvalget
Rosetter for brugschampionater
Den tidligere bestyrelse oplyste på Sendemandsmødet 2016, at der fremover ville blive uddelt rosetter for
hunde, der opnår brugschampionater.
Sådanne rosetter for brugschampionater opnået i 2017 vil blive uddelt på generalforsamlingen i 2018
sammen med diplomet.
Er man ikke medlem af DGK når diplomet og rosetten skal uddele på generalforsamlingen, kan man få det
tilsendt mod betaling af gebyr.
Udstillingsudvalget
Uddannelse til ringsekretærer
MLS orienterede om, at udvalget har modtaget og besvaret nogle henvendelser fra medlemmer, som ønsker
at uddanne sig til ringsekretærer.
DGK’s klubcertifikat
Det har vist sig, at der måske er behov for en opdatering af regler og procedurer vedr. klubcertifikater.
MLS vil få udstillingsudvalget til at kigge på det.
Ansøgning om at blive eksteriørdommer
Klubben har modtaget en ansøgning om at påbegynde uddannelse som eksteriørdommer for gruppe 4.
Ansøgningen imødekommes.
Dommervalg til 2017
Der er modtaget henvendelse fra et medlem, der undrer sig over dommervalgene for 2017, herunder over, at
det ikke sikres, at alle danske dommere for at holde kompetencen ved lige får mulighed for at dømme mindst
en gang om året.
En af de primære årsager til, at der ikke er sat flere danske dommere på listen er DKK’s anvendelse af
dommere. Nu, hvor en dommer sjældent kun dømmer et hårlag på en DKK-udstilling, vil en dommer, der er
anvendt af DKK, være blokeret hele året.
MLS besvarer henvendelsen.

DGK’s klubvindere
Udvalget har udfærdiget en liste over klubvinderne fra 2016.
TB sørger for, at listen bringes i bladet og sættes på hjemmsiden.
Aktivitesplan, udstilling 2018
Deadline for udvalgenes indsendelse af dato- og dommerønsker for udstillinger i 2018 er den 1. januar 2017.
Aspiranttjeneste i udlandet
Udvalget har modtaget et spørgsmål om hvorvidt man kan udføre dommeraspiranttjeneste uden for landets
grænser, og om hvem der skal betale regningen?
Aspiranten betaler selv udenfor landets grænser. Aspiranten må i øvrigt selv træffe de fornødne aftaler med
DKK og den arrangerende klub.
PR-udvalget
SH orienterede om, at de første 100 foldere, der er sendt til DKK, snart er brugt, og at nye er sendt.
Udvalget for hjemmeside og Facebook
Faste udvalg på hjemmesiden
Bestyrelsen ønsker, at der skal være billeder af og tekster om de faste udvalgs medlemmer. Der mangler
tekster og/eller billeder fra ca. halvdelen, og det, webmaster har modtaget, er ikke sammenhængende tekster.
PR-udvalget bedes om hjælp til at ringe og interviewe de resterende udvalgsmedlemmer.
Øvrige sager
Bestyrelsen er blevet orienteret om, at der umiddelbart forud for et medlemsmøde er blevet opfordret til
kollektiv modstand mod det bestyrelsesmedlem, der skulle deltage i mødet og mod bestyrelsens arbejde.
Udvalget anmodes om en beskrivelse af forløbet.
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes på Skype tirsdag den 29. november kl. 19
Referent: Marianne Roth

