Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 2. februar 2017

Mødt
Tove Baukjær (TB), Jørgen Harrild Jensen (JHJ) Susie Hansen (SH), Marie-Louise
Slettegaard (MLS), Ajs Dam (AD), Peter Nielsen (PN) og Marianne Roth (MR)
Mødet begyndte kl. 19. og sluttede kl. 21.30.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Siden sidst
• Disciplinærnævnsafgørelser
Der er fra DKK modtaget orientering om nogle Disciplinærnævnsafgørelser, der
vedrører DGK-medlemmer.
Jævnfør tidligere bestyrelsesbeslutning offentliggøres sådanne i Gravhunden.
• Opbevaring af prøvekritikker
Inger Lise Poulsen har kritikker fra prøver tilbage til 2009 liggende. Hun ønsker at få
ryddet op.
Det besluttes at opbevare kritikker 5 år tilbage.
• DKK-formandsmøde
DKK har orienteret om, at dette års formandsmøde er aflyst, da ingen klubber eller
kredse var tilmeldt. Fremover vil der hvert andet år blive afholdt
repræsentantskabsmøde i ulige år og formandsmøde i lige år.
• DKK-repræsentantskabsmøde
Der er modtaget invitation fra DKK til repræsentantskabsmøde den 18. marts 2017 i
OCC. TB og MR deltager.
• Nyt om DGK-navne
TB orienterede om et dødsfald og en rund fødselsdag.
• Div. spørgsmål
TB orienterede om, at der er igen modtaget en række spørgsmål fra et medlem.
Vedkommende efterspørger denne gang, at bestyrelsens udvalgskontaktperson
deltager, når der er træning i vedkommendes arbejdsudvalg. Medlemmet har
åbenbart fået den opfattelse, at bestyrelsen ønsker at tjekke medlemskab af de
tilstedeværende. Bestyrelsen har fuld tillid til, at medlemmerne i det pågældende

arbejdsudvalg har styr på det hele. Såfremt vedkommende måtte ønske ændringer,
opfordres han til at henvende sig til arbejdsudvalget. Samme medlem ønsker at få
oplyst til hvem og hvorfor, der er givet værdikort på kr. 100,- når klubben skal spare.
Medlemmet har synspunkter vedr. omtale af grav i folderen, som udsendes med
stamtavler. Medlemmet ønsker oplysning om, hvornår der kommer nyt om DM,
vildtspor på hjemmesiden.
• Spørgsmål vedr. en brugsprøvepokal
Et udvalg ønsker, oplysninger om prøvepokaler til deres brugsprøver. TB har besvaret
henvendelsen.
• Et udvalgs deltagelse i sendemandsmødet
TB orienterede om, at der mangler svar vedr. deltagelse fra et udvalg. Der er forsøgt
rykket også på privatmail, men uden resultat.
TB sender mail til alle i udvalget.
• Brugsprøveregler
TB orienterede om, at brugsprøvereglerne nu er lagt på hjemmesiden.
• Guide til det gode hundehold
Den nye guide er blevet videresendt til arbejdsudvalgene som bilag til punktet vedr.
hundehold, der kører af sporet, som var på dagsordenen på sendemandsmødet.
Punktet måtte desværre udgå pga. tidspres. Det tages op senere, fx på et
opdrætterseminar og vi skal have fundet en strategi, så det også kommer ud på
udvalgsniveau.
• Tak for sidst - sendemandsmødet
Bestyrelsen videresender de godkendte brugsprøveregler og takker samtidig
arbejdsudvalgene for et godt og konstruktivt sendemandsmøde. Desuden takkes for
evalueringerne, der efterfølgende er fremsendt.
Økonomi
OK-benzinkort
Vi skal igen til at gøre en indsats for at få medlemmerne til at melde sig til. Vi skal
have minimum 10 nye kortholdere pr. år. Indtægten til DGK i 2016 har været på kr.
2.800,-.
Annoncer i Gravhunden
SH orienterede om, at der er nogle udmeldte medlemmer, der fortsat ønsker at
annoncere i bladet og om, at en annonce fejlagtigt har været fjernet og nu tages med
igen.

Handicaphjælpere
Et arbejdsudvalg ønsker at vide hvordan det forholder sig, når et medlem har behov
for at lade sin hunden føre af hjælper på prøve.
SH laver aftale om, at handicaphjælpere vil være omfattet i et familiemedlemskab.
Kynologisk udvalg
Henvendelse vedr. matadoravl og avlsrestriktion
Et medlem har henvendt sig med spørgsmål og synspunkter vedr. matadoravl og
avlsrestriktionen. Henvendelsen er besvaret.
Liste, rygfotograferede hunde
Et medlem har tilbudt at overtage opgaven med at opdatere listen på hjemmesiden.
Den nuværende ordning fungerer, vi er glade for det arbejde, som den person, der for
nuværende varetager opgaven, udfører. Vi kan stole på, at opgaven bliver løst – og
blandt andet derfor ser vi ingen grund til at ændre. Der er takket nej til tilbuddet.
Fejl i indeksberegning
Et medlem har gjort opmærksom på, at de rigtige indeks endnu ikke var lagt på DKK’s
hundeweb.
Matadoravlsgrænser
Et medlem har ønsket oplysning om de ændrede matadoravlsgrænser. Henvendelsen
er besvaret og der vil være noget i blad nr. 1.
Opdrætterseminar
Udvalget arbejder videre med at tilrettelægge et seminar. Det skal annonceres i
aprilbladet. Det kan evt. afholdes i forbindelse med jubilæumsudstillingen.
Dispensationsansøgning
DKK har bedt DGK udtale sig i forhold til en dispensationsansøgning på et hvalpekuld.
Der er sendt svar til DKK.
Gravprøveudvalget
DJs hundeudvalg
En person har orienteret om, at han af DJs hundeudvalg er udpeget som talsmand for
de gravsøgende racer.
Drevprøveudvalget
Aflysning af prøve
Der har i forhold til datoen for afholdelse af en prøve været en misforståelse, som
betyder, at der ikke længere er areal til prøven.

Udstillingsudvalget
Dommer- og ringpersonaleinstruktioner
DKK har sendt information om, at instruktionerne for 2017 ligger på DKK’s
hjemmeside og opfordrer til, at de sendes til klubbens udstillingsansvarlige.
Udstilling i Slangerup
MLS informerede om udstillingen
DKK’s udstillingsreglement 2017
MLS gav en oversigt over de væsentligste ændringer.
Indstilling til ringtræneruddannelse
Et medlem har ønsket, at DGK indstiller hende til uddannelse. Indstilling er sendt til
DKK.
Ensartet beskrivelse af titler
Et medlem har gjort opmærksom på, at DKK og WUT anvender forskellige måder at
beskrive titler.
MLS kontaker DKK og undersøger.
Klubvindertitel
Diplomet uddeles på generalforsamlingen, men for at titlen kan hjemsøges hos DKK
tidligere, er det aftalt med DKK, at klubben sender dokumentation for titlen til ejer,
som herefter umiddelbart kan hjemsøge titlen.
Oprettelse af skue på hundeweb
Et udvalg ønsker hjælp til oprettelse af et skue. Opgaven er videregivet til
udstillingsudvalget.
Aspiranttjeneste
En aspirant ønsker at gøre tjeneste på to hårlagsvarianter på udstillingen i Holstebro.
Beskeden er videresendt til udvalget og aspiranten.
Jubilæumsudstilling
MLS orienterede om, hvor langt de er nået.
Afregning af dommere
Opfølgning på punkt fra sendemandsmødet vedr. dommernes afregning. På
sendemandsmødet blev det af en deltager foreslået, at afregne lavere takst til
dommere fra Tyskland.Bestyrelsen ønsker ikke at forskelsbehandle og det vil også
kunne blive uoverskueligt, hvis vi skal kende alle dommeres hjemlige takster. Den
nuværnde ordning, hvor alle udenlandske dommere behandles ens, fastholdes.

PR-udvalget
”Hund i fokus” den 2.-3. september
Der er fra DKK modtaget information om arrangementet ”Hund i fokus”.
Informationen er sendt videre til PR-udvalget.
Modtagelse af nye medlemmer
På sendemandsmødet blev der af nogle udvalg udtrykt ønske om, at udvalgene gives
information om nyindmeldte medlemmer i udvalgenes områder. Udvalgene ønsker
dette, så de kan kontakte det nye medlem for at byde velkommen, for at oplyse om
træningsmuligheder og for at høre om det nye medlems forventninger til klubben.
Ønsket imødekommes gerne, MR sender besked til de udvalg, som har meddelt, at de
ønsker dette.
Udvalget for mentalbeskrivelse
Mentalbeskrivelse på Fyn
Daten for arrangementet er ændret. Det annonceres i Gravhunden.
Mentalbeskrivelse i Københavnsområdet
Københavnsudvalget arbejder på at kunne afholde en mentalbeskrivelse i august.
Vildtsporprøveudvalget
Hundefører på brugsprøve
Et medlem har spurgt om, hvem der må føre hund på en brugsprøve. Henvendelsen
er besvaret.
Championat fra Norge
Der synes i øjeblikket at være en ikke entydig praksis vedr. champinater fra Norge.
DKK og DGK forsøger at hjælpe medlemmerne så godt som muligt.
Regler for Nose Work
Regler for Nose Work er modtaget fra DKK og videresendt til vildtsporprøveudvalget,
hvorefter bestyrelsen og udvalget vil se på, om vi ønsker ændringer ell. lign.
Udvalg for hjemmeside og Facebook
Udvalgskort på hjemmesiden
På sendemandsmødet blev der udtrykt ønske om justering af kortet, der på
hjemmesiden viser udvalgsgrænserne. Udvalgene er blevet opfordret til at meddele,
hvis de ønsker sådanne justeringer. Det er overfor udvalgene gjort klart, at det altid
overfor medlemmerne skal være tydeligt, at de er velkomne i alle udvalg - ikke kun
det nærmeste.

Kalender på hjemmesiden
Efter opfordring på sendemandsmødet er der lavet en aktivitetskalender på
hjemmesiden, hvor arbejdsudvalgene kan lægge deres aktiviteter på. Kalenderen
administreres af de enkelte arbejdsudvalg.
Øvrige sager
Udvalgsberetninger
De faste udvalg er blevet mindet om, at de skal indsende beretninger inden 1.
februar.
Produktionsplan
Revidering af produktionsplan laves af kassereren i samarbejde med trykkeri og
redaktør.
Offentliggørelse af brugsprøvereglerne
I henhold til klubbens love bringes brugsprøvereglerne i bladet (nr. 2).
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes på Skype den 13. februar kl. 19.
Referent: Marianne Roth

