Generalforsamling 2017
DGK’s ordinære generalforsamling afholdes søndag d. 7. maj 2017 kl. 10.00 i. Strib Fritids- og
Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1, Billeshave, 5500 Middelfart
Dagsorden i henhold til DGK’s love §13. Endelig dagsorden bekendtgøres i Gravhunden nr. 2.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller sekretæren i hænde
senest den 5. marts 2017.
Valg til bestyrelsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår efter valgturnus:
For Jylland: Jørgen Harrild Jensen (modtager ikke genvalg)
For Sjælland: Tove Baukjær (modtager genvalg)
Samtlige suppleanter afgår.
Der indkaldes hermed forslag til bestyrelseskandidater samt suppleantkandidater for Jylland, Fyn og
Sjælland.
Forslag til kandidater vedlagt stiller liste, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 5.
marts 2017. Vær opmærksom på, at stillerliste skal indeholde mindst 5 stemmeberettigede stillere med
angivelse af navn, adresse og underskrift. Stillerliste kan findes på klubbens hjemmeside under Download.
I forbindelse mad valget til bestyrelsen indtræder de opstillede kandidater, der ikke opnår valg til
bestyrelsen som suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne i den pågældende landsdel i henhold til DGK’s
love §8 stk. 7 (bemærk i øvrigt §5 stk. 4,5 og 7 samt §6 stk. 2 vedr. stemmeret såvel til bestyrelsesvalg som
ved generalforsamling – herunder ret til at stille kandidater – og valgbarhed)
Opstillede bestyrelseskandidater kan til aprilnummeret af Gravhunden indsende en præsentation på max.
200 ord, evt. med foto vedlagt. Præsentationen skal være vedlagt stiller listen.
Bestyrelsen
Matadoravlsgrænse
Matadoravlsgrænserne, der er mål for, hvor mange stykker afkom en hund maksimalt bør have, vil
fremover blive udregnet hårlagsopdelt og med standardgravhunde for sig og dværg/miniaturegravhunde
for sig.
De aktuelle grænser er:
Korthåret standard: 30
Korthåret dværg/miniature: 8
Ruhåret standard: 61
Ruhåret dværg/miniature: 37
Langhåret standard: 12
Langhåret dværg/miniature: 35

Grænserne beregnes af DKK som 25 % af det gennemsnitlige, årlige registreringstal de seneste tre år.
Såfremt registreringstallene stiger til næste år, vil matadoravlsgrænsen blive sat op og hvis
registreringstallet falder, vil matadoravlsgrænsen også gøre det.
Oplysning om den aktuelle matadoravlsgrænse findes på hundeweb under fanen ”Hvalpe”,
”Hvalpestatistik”.
Bestyrelsen
Husk at betale kontingent
Har du ikke allerede betalt, kan du stadig nå det rettidigt inden udgangen af februar 2017, det vil sige
senest tirsdag den 28. februar.
For familiemedlemskab: kr. 520,- og for enkeltmedlemskab: kr. 410,-.
På adresselabel på bagsiden af dette blad, kan du se, hvilken sats der gælder for dig. Er der to navne, er det
familie-takst. Er der kun et navn, er det enkelttakst.
Der kan du også se dit medlemsnummer, som venligst bedes anført ved indbetaling af beløbet. Husk
naturligvis også at anføre navn og adresse samt tlf-nr. og e-mail.
Overfør venligst beløbet til vores bank, reg.nr. 9873 / konto nr. 4573159131 eller MobilePay 26 803 905
eller benyt det fremsendte indbetalingskort.
Bestyrelsen
Revision af klubbens love
Sidste år, i blad nr. 4 (august), opfordrede vi klubbens medlemmer til at indsende ideer og forslag. Det
nedsatte ad hoc-udvalg er nu midt i arbejdet og har meddelt bestyrelsen, at medlemmer, der går med
tanker om eventuelle ændringer, som man ikke har fået indsendt, fortsat kan nå at fremsende forslag på
mail. Det skal ske hurtigst muligt og seneste 1. marts.
Skriv til lov@dgk.dk. Som tidligere meddelt bliver der ikke svaret på indkomne mails, men noter navn og
gerne telefonnummer, så udvalget har mulighed for evt. kontakt.
Bestyrelsen
Husk at melde adresseændring
Enten per telefon 2810 7383 eller via mail kasserer@dgk.dk.
Bestyrelsen
Medlemsfordele

Som medlem af Dansk Gravhundeklub får man en række fordele og tilbud, der hurtigt kan gøre
årskontingentet til en god forretning.
Blandt andet får man:
Adgang til at deltage i klubbens aktiviteter rundt om i landet
Ret til at deltage på DGK’s brugsprøer
Medlemsbladet Gravhunden 6 gange om året
Rygfotografering til reduceret pris
Tilskud til øjenundersøgelse
Mulighed for registrering af hvalpe hos DKK til reduceret pris
Ret til optagelse af kuld på DGK’s hvalpeliste
Gratis championatsdiplomer
For at kunne deltage på brugsprøve, opnå tilskud til øjenlysning, få rygfotografering til reduceret pris, få et
kuld optaget på klubbens hvalpeliste, med videre skal hundens underskriftsberettigede ejer være medlem
af DGK. Man kan således ikke opnå tilskud til eksempelvis øjenundersøgelse, hvis man kun er medejer. I
forhold til brugsprøvedeltagelse skal også den person, der fører hunden på prøven, være medlem. I relation
til at deltage i træning, gåture, foredrag, ringtræning, etc. er det personen, der deltager i aktiviteten, der
skal være medlem.
Bestyrelsen
Nye brugsprøveregler
Der åbnede sig alligevel en mulighed for godkendelse af nye brugsprøveregler til brug i 2017. Disse ligger på
klubbens hjemmeside under download og vil endvidere blive optrykt i sin helhed i blad 2.
Bestyrelsen
Offentliggørelse af forbud
Jf. bestyrelsesbeslutning af 23/10 2005 vedr. offentliggørelse af avls-, udstillings- og prøveforbud, vil de af
DKK nedlagte forbud blive meddelt i Gravhunden.
Beslutningen og begrundelsen herfor kan læses i Gravhunden nr. 6/2005 side 5 og 10 og vil ligeledes kunne
findes på DGKs hjemmeside.
Foruden forbud orienterer DKK specialklubberne om henstillinger (de såkaldte ”grænsebreve”). Disse vil
ikke blive meddelt i Gravhunden på samme måde som forbud.

Bestyrelsen
Hjælp til opsætning af resultatstoffet
I en årrække har Susanne Bech sat klubbens resultatstof op. Susanne har desværre ikke længere mulighed
for at løse denne opgave, hvorfor vi skal have fundet en ny, pålidelig person med flair for tekstbehandling.
Kendskab til InDesign eller lignende vil være en fordel.
Kontakt venligst Tove Baukjær, 2215 8277 eller formand@dgk, hvis du har lyst til at høre mere om opgaven.
I bestyrelsen vil vi gerne sige Susanne en stor, stor tak for det flotte arbejde.
Bestyrelsen
Resultatbog, ejerforhold
På given foranledning skal det præciseres, at resultatbogen følger hunden. Ved ejerskifte kan den nye ejer
selv notere sit navn på resultatbogen. Det er ejerbeviset, der kan dokumentere ejerforhold.
Bestyrelsen
Ændring af deadlines
Det har desværre vist sig nødvendigt at revidere planen for deadlines og udgivelsesdatoer.
Påsken i sammenhæng med den stadig ringere postomdeling giver os i år nogle udfordringer specielt i
forhold til blad nr. 2.
Bladet skal udkomme torsdag den 20. april. Hvis man ønsker at stemme til bestyrelsesvalget og vil sende sin
stemmeseddel med posten, skal man være opmærksom på, at brevet skal være en af klubbens revisorer i
henne senest fem dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige tirsdag den 2. maj. Postnord oplyser, at
man kan forvente, at almindelige breve er op til fem hverdage undervejs og kun omdeles mandag til fredag.
Hvis man vælger at sende som Quickbrev, der loves at være fremme hos modtager dagen efter, er der lidt
mere tid at løbe på, men det er dyrere og skal sendes fra et posthus.
Med andre ord: venligst bemærk de ændrede deadlines og udgivelsesdatoer og vær opmærksom på, at
stemmesedlen skal afsendes kort efter, at bladet er modtaget.
Hvis blad nr. 2 ikke er modtaget rettidigt, skal man, hvis man ønsker at stemme til bestyrelsesvalget, straks
den 21. april, kontakte kasserer Sussie Hansen, kasserer@dgk.dk.
Deadline for blad nr. 2 dagen er dagen efter, at nr. 1 er udkommet. Såfremt der i blad nr. 1 er noget, som
man ønsker at kommentere på, skal man hurtigst muligt og senest onsdag den 1. marts sende sit indlæg til
redaktøren.
Bestyrelsen

Deadlines og udgivelsesdatoer 2017
Gravhunden nr. 2
Udkommer den 20. april
Deadline den 23. februar*
Gravhunden nr. 3
Udkommer den 28. juni
Deadline den 11. maj
Gravhunden nr. 4
Udkommer den 23. august
Deadline den 6. juli
Gravhunden nr. 5
Udkommer den 25. oktober
Deadline den 7. september
Gravhunden nr. 6
Udkommer den 20. december
Deadline den 2. november
*Deadline hurtigst muligt og senest onsdag den 1. marts for indlæg, der er respons på stof fra blad nr. 1.
Signe Isaksen 1925 - 2016
Den 27. december modtog bestyrelsen fra Tove Isaksen den triste meddelelse om, at hendes mor, Signe
Paaske Isaksen, den 30. november 2016 var afgået ved døden, 91 år gammel.
Sammen med sin afdøde (2003) mand, Robert, var de gennem en lang årrække opdrættere af korthårede
gravhunde i Kennel Skærupskov.
Som aktive medlemmer i Syd- og Sønderjyllandsudvalget havde især drev- og gravprøverne deres interesse.
På deres private grund kunne andre medlemmer komme og få deres unge hunde oplært og afprøvet i en
prøvegrav.
Signe var tatovør/ID-mærker for Dansk Kennel Klub, indtil hun var midt i 80'rne.
For et mangeårigt og utrætteligt arbejde for klubben blev Signe og Robert i 1987 udnævnt til
æresmedlemmer og tildelt klubbens guldnål.
Vore tanker går til Signes familie.
Æret være Signes minde.
På bestyrelsens vegne
Tove Baukjær, formand

