Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 5. januar 2017
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. 23.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Siden sidst
• Manglende championatsdiplom
Et medlem har efterlyst et diplom, som skulle have været udleveret på
generalforsamlingen i 2016. Et nyt er udfærdiget og leveret.
• Orienteringsbrev vedr. ny avlsrestriktion
Ikke alle, der opdrætter gravhundekuld, er medlemmer af DGK og er måske ikke
opmærksomme på den nye avlsrestriktion. Med henblik på så vidt muligt at undgå at
nogen havner i en situation, hvor der skal søges dispensation eller, hvor der ikke kan
stambogsføres, udsendes et orienteringsbrev. TB orienterede om, at brevene er
udsendt.
• Orienteringsbrevet til gravhundeejere
Efter udsendelsen af brevet om avlsrestriktionen er der modtaget henvendelser fra
medlemmer, der undrer sig over, hvorfor netop de har modtaget brevet. Enkelte har
oplyst, at de ikke har haft rygproblemer hos deres hunde, ytret en holdning til
effekten af rygfotografering eller behovet for at gøre mere ved matadoravl.
Henvendelserne er besvaret.
• Spørgsmål fra indeksmailen
Et medlem har klaget til DKK over ikke at have modtaget svar fra DGK. Spørgsmålene
har, til trods for, at spørgeren var oplyst om denne mulighed, ikke været endt til
indekspostkassen. TB orienterede om, at der er besvaret mails fra 49 medlemmer, der
har sendt forskellige spørgsmål til indeksmailen. Der er fra flere modtaget tak for
svarene.
• Fejl vedr. deadline for 1. blad 2017
SH sørger for det fornødne.

• Brev til ræveejere
TB orienterede om, at brevet vedr. mulighed for tilskud og inspektion er sendt.
• Opdatering af rygresultater
Et medlem har efterlyst en opdatering. Hun er oplyst om, at der nu er opdateret.
• Overdragelse af ræve
TB orienterede om, at der vedr. overdragelse af ræve er modtaget henvendelse fra et
arbejdsudvalg.
• Anvendelse af udenlandske hanhunde
Et medlem har foreslået ændring af avlsrestriktionen i forhold til udenlandske
hanhunde.
TB besvarer henvendelsen.
• Skuer på hundeweb
DKK har sendt orientering om, at det nu også er muligt at benytte hundeweb til
tilmelding og i ringene på skuer.
TB sender orienteringen videre til udvalgene.
• DKK-vejledning
Der er fra DKK modtaget en vejledning om afholdelse af certifikatudstillinger.
• Kontingentbetaling
Der er på Facebook, på hjemmesiden, på mail og telefon udsendt reminder vedr.
sidste dag for rettidig kontingentbetaling. Vi håber dette tiltag gør, at vi ikke behøver
kontakte så mange efter 28. februar, fordi de ikke har fået betalt. Ved
kontingentbetaling den 28. februar 2016 mistede vi ca. 220 medlemmer, måske fordi
en del overså eller glemte det ikke adresserede indbetalingskortet i bladet. Vi håber,
antallet i år bliver mindre. SH oplyser, at 20 % af medlemmerne per den 5. januar har
betalt (kr. 68.700,-). Medlemstallet er d.d. 1096.
• Artikel om DNA og diskusprolaps
Et medlem har sendt tip om en artikel. Kynologisk udvalg er bekendt med artiklen.
Det er dejligt, når medlemmer henvender sig og er engageret i debatten.
Der takkes for infoen og opfordres til at sende flere artikler.
• Medlemsannonce
SH orienterede om en problemstilling vedr. annoncering, når man har meldt sig ud.
Annoncen fortsættes for den periode, der er betalt for.

• Medlemshenvendelse
TB orienterede om et stort antal spørgsmål fra et medlem og om medlemmets
forventninger til responstid hen over julen. Spørgsmålene blev modtaget den 22.
december om aftenen og spørgeren klagede den 27. december til DGK og DKK over
endnu ikke at have modtaget svar.
• Modarbejdelse af klubbens interesser
Et medlem har henvendt sig med oplysninger om personer, som efter vedkommendes
opfattelse modarbejder klubbens interesser ved skriverier på Facebooksider, der hører
under DGK, eller som af folk opfattes som værende DGK-sider. Der er oplyst om de
tiltag, der er forsøgt gjort.
• Avls-, udstillings- og prøvforbud
DKK har sendt orientering om, at man har nedlagt avls-, udstillings- og prøveforbud
på en hund. Jævnfør bestyrelsesbeslutning af 23. oktober 2005 offentliggøres
forbuddet i Gravhunden.
• Godkendelse af brugsprøveregler
TB oplyste, at reglerne forventes godkendt af DKK medio januar 2017. Efter
offentliggørelsen lægges reglerne på hjemmesiden.
• WUT-møde i Malaga
Et af de vigtigste punkter på dagsordenen for årets WUT-møde er et forslag til nogle
prøver, der minder om de grundlæggende tyske prøver (vand, spor, lydighed). Det vil
give god mening, hvis vi kan finde en deltager, som har forstand på og interesse for
disse emner.
Økonomi
Finansiering af dommeruddannelser
Klubbens tilskud til uddannelse af dommere blev diskuteret. SH oplyste, at klubben i
løbet af de seneste 10 år har ydet tilskud for i alt kr. 83.189.65. Det er mange penge,
og hvis en dommer efterfølgende melder sig ud af DGK eller ikke ønsker at dømme for
DGK, er pengene tabt. Det overvejes, om klubbens tilskudspraksis bør revideres.
SH udarbejder et forslag til videre overvejelse.
Tilmeldingsgebyr til jubilæumsudstillingen
Tilmeldingsgebyrer til Knuthenborgudstillingen blev diskuteret.
Der tages endelig stilling efter mødet med Knuthenborg.
Tilmeldingsgebyr til mentalbeskrivelse
Fynsudvalget har regnet på tingene og kan, hvis arrangementet skal løbe rundt, ikke
gøre det for under kr. 550,- for medlemmer og kr. 650.- for ikke medlemmer.

Gebyr kr. 550,- / 650,- blev vedtaget som generelt gebyr for mentalbeskrivelse i
2017.
Tilmeldingsgebyr til DM i vildtspor
Det besluttes, at tilmeldingsgebyret, incl. forplejning og den afsluttende fællesspisning
skal være kr. 675,- For gæster betales kr. 225,- til forplejning. Beløbet betales ved
tilmelding.
Lovudvalget
Lovrevision
TB oplyste, at der gives endnu en chance for at komme med input til udvalget, der
arbejder med et lovændringsforslag. Frist 1. marts.
Drevprøveudvalget
NM-drev-2016
Danmark er vært i år. TB har lavet en NM, drev-hjemmeside. Der er link til siden fra
DGK’s hjemmeside-forside.
Vildtsporprøveudvalget
Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab
Et samlet forslag til regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab har
været sendt til godkendelse i bestyrelsen.
Godkendt. Sættes på hjemmesiden.
Udstillingsudvalget
Info fra DKK
DKK har sendt link til oversigten over ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1.
januar 2017. Vi undrer os over to punkter (kastrerede hanhunde og minus flytning).
TB retter henvendelse til DKK for at få at vide, hvilke tanker der ligger bag.
Nordsjællandsudvalgets udstilling
Fra udvalget er modtaget info og nogle spørgsmål vedr. udstillingen i Slangerup.
MLS kontakter udvalget for at høre nærmere og besvarer spørgsmålene.
Udstillingspræmiering, Vamdrup
En udstiller har klaget til DKK over en præmiering. DKK har behandlet sagen og
spurgt om DGKs holdning. DGK har ingen indvendinger imod, at præmieringen
korrigeres eller annulleres. Henvendelsen er besvaret.

PR-udvalget
Folder til stambøger
En ID-mærker har gjort opmærksom på, at der ikke er en DGK-folder med, når
opdrætterne modtager stambøger. DKK er kontaktet. Der er ikke flere foldere at
vedlægge. Folderen er blevet revideret, udkastet er sendt til DKK til godkendelse, DKK
har godkendt, der er optrykt nye foldere, som er sendt til DKK. ID-mærkeren er
takket for hjælpen.
Huller i DGK’s arkivsamling
MR har gennemgået arkivet med Gravhunden og fundet, at nr. 6 fra 2014 og nr. 1 fra
2015 mangler. Der er ingen på lager, hvorfor der bringes en efterlysning i
Gravhunden.
TB laver notitstekst.
Hjemmeside- og Facebookudvalget
Hjemmeside til jubilæum
Det blev diskuteret om, der skal være en selvstændig hjemmeside som den til NM,
drev eller om det skal være en side under dgk.dk. Er det en selvstændig side, er det
ca. kr. 150,- dyrere.
Der laves en side under dgk.dk.
Kapacitet, webhotel
Vi bruger 87 % af pladsen på vores webhotel. Webmaster undersøger, om det er
muligt at rydde op og derved skaffe mere plads eller om, der skal tilkøbes mere plads
til kr. 15,- pr. måned.
Det besluttes, at hvis oprydning ikke løser det, så er der ok til at tilkøbe en udvidelse.
Lydighed og mentalbeskrivelsesudvalget
Dato for mentalbeskrivelse på Fyn
Udvalget ønsker, at holde et arrangement den 1. april, men der afventes en
tilbagemelding fra DKK, som har meddelt, at man holder kick off den 9. april og at
man ønsker, at alle mentalbeskrivelser først afholdes herefter. Endelig besked fra DKK
afventes.

Næste bestyrelsesmøde
Afholdes på Skype den 16. januar kl. 19.
Referent: Marianne Roth

