Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 29. november 2016

Mødt
Jørgen Harrild Jensen (JHJ) Susie Hansen (SH), Marie-Louise Slettegaard (MLS), Ajs Dam (AD)
og Peter Nielsen (PN), Tove Baukjær (TB)
Fraværende
Marianne Roth (MR)
Mødet begyndte kl. 19 og sluttede kl. 22.30.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
• Siden sidst
DKK-møde vedr. rævehold og gravprøver
DKK har inviteret til møde den 1. december.
Flemming Udengaard, JHJ og TB deltager i mødet.
• Jægerforbundet (DJ) vedr. ræve
Der er modtaget information fra DJ om, hvad de har besluttet.
• Manglende diplom
Der er modtaget en henvendelse fra et medlem, der mangler et diplom, som skulle have været
udleveret på generalforsamlingen 2016.
TB kontakter Sallingsundudvalget for at høre, om de evt. skulle ligge inde med diplomet.
• Nej til godkendelse af brugsprøveregler
DKK afviser at godkende vores brugsprøveregler, da DKK er ved at lave et sæt almene regler, der
skal gælde for alle specialklubbers brugsprøver. Point for udtagelse til NM i drev bliver dog ændret
pr. 1. januar 2017.
Det besluttes, at TB til arbejdsudvalgene udsender et nyhedsbrev med informationen herom.
• Resultatbog
Klubben har rekvireret en resultatbog fra DKK for at se, hvilket informationer de har med i deres
bog.
MLS kontakter DKK, for at høre om regler for hvilke informationer, der skal stå på bogen.
• Check af mailadresser
TB har checket, om de mailadresser, der bliver videresendt til arbejdsudvalgenes mailadresser,
passer nu, hvor der har været medlemsmøder i de fleste arbejdsudvalg, og nye medlemmer er valgt
ind. Udvalgene har generelt været hurtige til at svare tilbage og det takker vi for.
• Personsag
Et medlem har henvendt sig om en sag vedr. et andet medlem.
Sagen blev diskuteret.

Da sagen rummer personfølsomme oplysninger, refereres den ikke i bladet og på hjemmesiden. TB
følger op på sagen.
• Rævehold
Et arbejdsudvalg har henvendt sig vedr. afvikling af deres rævehold.
• Hvalpekøb, hund med HD
Der er modtaget en henvendelse angående et hvalpekøb, hvor det viser sig, at hunden har HD.
Hunden er købt for mindre end to år siden, hvorfor der formodentlig stadig er reklamationsret i
henhold til købeloven. TB har henvist til DKK’s jurist.
• Hvalpelisten
Et medlem har henvendt sig med betragtninger vedr. hvalpelisten. Medlemmet mener at kunne se,
at der er for meget opdræt på DGK’s hvalpeliste, der ikke er opdrættet efter DGK og DKK’s
avlsanbefalinger. Hun mener ligeledes, at hvalpekøbere opfatter DGK-hvalpelisten som værende en
salgs garanti for sunde hvalpe fra seriøse opdrættere. Hun synes endvidere, at DGK bør tage en snak
med DKK om hvorvidt det er i orden, at der kan gives stamtavle på ikke ryglyste hunde, der parres
og får hvalpe med en indavlsgrad på 25 %.
SH svarer medlemmet og betragtningerne vil sammen med andre synspunkter og oplysninger indgå,
når der senere skal tages et kig på, om der er behov for en revision af retningslinjerne for
hvalpelisten.
• Forsikring af frivillige
Efter henvendelse fra et arbejdsudvalg har vi kontaktet DKK om proceduren for forsikringen af
vores frivillige hjælpere i klubben. DGK tegner forsikringen i DKK i januar måned med et antal
personer i klubben, og ikke med navne på vores frivillige. Arbejdsudvalgene behøver derfor ikke at
indberette til bestyrelsen, hvem der er frivillige hos dem denne sæson.
Økonomi
Oversigt over refusion til sendemandsmøde 2017
SH har udfærdiget en ny afregningsliste, da der er kommet nye udvalg til.
Kynologisk udvalg
Brev til gravhundeejere ang. den nye avlrestriktion
Det er uheldigt, hvis nogle, der opdrætter et kuld hvalpe, på grund af ukendskab til den nye
avlsrestriktion kommer i klemme og ikke kan få kuldet stambogsført.
Det besluttes, at alle gravhundeejere med hunde inden for en vis alder så vidt muligt og før
årsskiftet bør orienteres direkte per mail eller brev. AD sørger for, at kynologisk udvalg udarbejder
et udkast.
Spørgsmål ang. avlsrestrektion
Kynologisk udvalg laver svarudkast, som sendes til bestyrelsen, der herefter udsender samlet.
Hunde der har passeret matadoravlsgrænsen
Fra medlemmer modtages jævnligt henvendelser om hunde, der har overskredet
matadoravlsgrænsen. Ofte udtrykkes der undren over eller kritik af, at DGK og/eller DKK ikke i
højere grad griber ind og stopper hunde, der har overskredet grænsen. Bestyrelsen tror, at der i

nogen grad kan være tale om, at opdrætterne og hanhundejerne ikke forstår, hvorfor matador- og
indavl er problematisk. Der skal informeres bedre i blandt andet bladet. Målet er at få ejerne af især
de meget anvendte hanhunde til at ændre adfærd, så vi kan undgå, at der skal nedlægges en masse
avlsforbud.
AD beder udvalget om at komme med udkast til informationstiltag.
Blodprøver fra K0 og K6+
Majbritt Østen har tilbudt at udtage prøver ved nogle arrangementer i Hårup. Olav Nørgaard giver
besked, når han skal til København. I den forbindelse forsøges et antal hunde og ejere samlet nogle
centrale steder.
AD og SH samler de hunde, vi mangler at få udtaget prøver fra. Mangoliste bliver ajourført af Olav
Nørgaard og SH.
Præsentation af udvalget på klubbens hjemmeside
Der mangler tekst fra et udvalgsmedlem.
SH sørger for, at de billeder og tekster, der er lavet, lægges på nu.
Artikel om farver på gravhunde
Olav Nørgaard har lovet at skrive artikel til bladet om dette emne.
Svar til DKK ang. ændring af farvebetegnelse
DKK har spurgt specialklubberne om klubbernes holdning til hvordan forskellige farver bør
registreres.
DKK svares, at DGK kan tilslutte sig, at det fremover vil være muligt at kunne registrere gravhunde
med farvebetegnelserne: Ikke godkendt farve og uønsket farve.
Udvalgsmøder på Skype
Udvalget vil fremover kunne afholde møder på Skype.
Blodprøve fra alle gravhunde der rygfotograferes
Når gravhundene rygfotograferes, vil det være smart, at dyrlægen også udtager en blodprøve. Dette
arbejdes der videre med til foråret.
Dyrlægebrevkassen
Majbritt Østen og TB snakkes ved om, hvordan brevkassen kan køre.
Hvalpelisten
Flere har foreslået en anden anvendelse af skriftfarver på hvalpelisen. Grøn forbindes med noget
positivt, rød med noget negativt. Det ville derfor være lettere for hvalpekøbere at orientere sig, hvis
der blev anvendt grøn tekst for de kuld, der opfylder avlsanbefalingerne, og rød for de, der ikke gør.
TB retter henvendelse til DKK og foreslår denne ændring.
Flyers til stamtavlerne
For fremover at sikre at nye hundejere er bekendt med avlsrestriktionen vedlægges stamtavlerne en
flyer.
AD laver et udkast.
Brev til rygfotograferende dyrlæger om avlsrestrektionen

10 rygfotograferende dyrlæger skal have et brev ud om avlsrestrektionen. Ved samme lejlighed
spørges om annoncen for 2017.
SH laver udkast.
Racespecifik dommerinstruktion-lise
Gravhundene ønskes fjernet fra BSI-listen. Listen retter sig fortrinsvis mod overtypningsproblemer
og det er positivt, at DKK adresserer disse problemer, men problematikken vedr. gravhunde er en
anden.
AD får kynologisk udvalg til at lave et udkast til en henvendelse til DKK.
Dropbox
Udvalgets dropbox vedligeholdes af AD.
Drevprøveudvalget
Ændring af udtagelsesregler til NM drev
TB sørger for notits til under officielt om ændring af udtagelsesregler til NM drev.
Hjemmeside til NM drev
TB lave en hjemmeside under den officielle DGK hjemmeside. TB finder materiale, der sendes til
webmaster.
Udstillingsudvalget
Dansk udstillingschampionat
En norsk gravhundeejer har ønsket oplysning om, hvordan hendes hund kan opnå et dansk
udstillingschampionat. SH har besvaret henvendelsen.
Klage over udstillingskritik
Der er modtaget en henvendelse fra et medlem, som ønsker sin hunds kritik fra en udstilling ændret,
da ejeren mener, at præmieringen er givet på forkert grundlag.
MLS undersøger sagen.
Udvalget for vandapportering
Oplæg på sendemandsmødet
PN laver fast aftale med udvalget om, at de på sendemandsmødet giver et oplæg om de uofficielle
regler for vandapportering.
Hjemmeside og Facebookudvalget
Ny Facebookside
Udvalget foreslår oprettelse af en Facebookside, der oplyser om avlsrestriktionen. Hensigten med
siden er at nå ud med oplysning til flere gravhundeejere, der kunne påtænke at lave et kuld hvalpe.
PN ser på sagen.
”Et liv med Gravhund”
Udvalget foreslår med inspiration fra DKKs et liv med hund oprettelse af en Facebookside, ”Et liv
med Gravhund”. I 9 måneder tages en af hver af de ni varianter og de præsenteres. Folk skal kunne
indsende billeder af deres hund i samme variant.
Forslaget sættes på dagsordenen til foråret.

Lydighed og mentalbeskrivelsesudvalget
Mentalbeskrivelser
To udvalg ser på mulighederne fra at afholde mentalbeskrivelser i 2017.
Det besluttes, at mentalbeskrivelserne skal ligge under hovedklubben på lige fod med
brugsprøverne, så evt. underskud dækkes af klubben.
MLS tjekker op på gebyrer og SH laver et udkast til afregningsblanket.
Øvrige sager
Svar til arbejdsudvalg
Der menes at være blevet givet svar på de spørgsmål, som blev taget med hjem fra
medlemsmøderne. Da bestyrelsen ikke er fuldtallig, udsættes dette punkt til næste gang.
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes på Skype den 13. december kl. 19.
Referent: Tove Baukjær.

