I jubilæumsårets tegn
Her ved indgangen til bestyrelsesåret har vi fået et nyt medlem, da Marie Hamming er blevet valgt. Vi byder
hende velkommen, og glæder os til samarbejdet. Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at sige Jørgen
Harrild tusind tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Jørgen blev valgt til bestyrelsen første gang i
2011, har i en periode været formand og har derudover siddet i Midtjyllandsudvalget i mange år. Hans
hjerte har altid banket for jagten med gravhunde og vi er glade for, at Jørgen har indvilliget i at fortsætte i
gravprøveudvalget. Kontinuitet er vigtigt i det arbejde, som stadig pågår for etisk forsvarlig jagt.
Urafstemning
Årets generalforsamling er netop overstået. En stor del af dagen gik med at diskutere forslag til ændringer
af klubbens love. Der er ikke tale om fundamentale forandringer men om længe ønskede præciseringer og
justeringer, der forhåbentlig kan medvirke til at holde klubben ajour med udviklingen. Ændringerne åbner
fx mulighed for at overgå til en elektronisk afstemningsform, der ikke involverer det skrantende postvæsen.
Lovændringer skal vedtages af først 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen og nu ved urafstemning.
Hvad, der nøjagtigt skal stemmes om, kan man læse længere fremme i bladet. Her findes ligeledes en
stemmesteddel, som – det er jo stadig de nugældende love, der tæller – skal fremsendes per brev til den
ene af klubbens revisorer.
DGK i 70 år
Noget, der tidligere var indlysende, er det måske ikke i så høj grad længere og derfor har mange slags
virksomheder, foreninger og klubber i de senere år følt sig foranlediget til at formulere et værdigrundlag.
Selvom individualisering synes at være tidens trend, vægtes det næsten altid, at der skal være plads til
talentet, men også at klubben er større end individet.
I 1947 stiftedes Dansk Gravhundeklub og vi er blandt de ældste specialklubber under DKK. Vel har der
været bump på vejen, men vi har fortsat en velfungerende og levedygtig klub. Vores forgængere har gjort
netop dette, at lade det, vi er fælles om – kærlighed til gravhunden og dermed klubben – komme i første
række.
70 år er en hel del og det er der grund til at fejre. Vi gør det med jubilæumsarrangementer i dagene fra 10.13. august.
Lensgreve Reventlow fra Brahetrolleborg var i 1899 med til at stifte den første gravhundeklub i Danmark og
både han og hans kone, Lucie Marie Reventlow har spillet en vigtig rolle for gravhundeavlen i Danmark.
Derfor forsøgte man for 10 år siden at få lov til at fejre 60-årsjubilæet på Brahetrolleborg. Det lod sig
desværre ikke gøre, men pludselig viste der sig en anden virkelig god mulighed med tråde tilbage til
klubbens ungdomsår. Charlotte Bille Brahe Knuth, der her i bladet tidligere har fortalt om, hvordan hun
selv, takket være sin mor og Lucie Marie Reventlow faldt i gravhundegryden som lille - trådte til og
inviterede. Nu har Charlotte åbnet Knuthenborgs porte for os igen. Der er givet gratis adgang til
Knuthenborg Safari Park for alle, der udstiller hund, så det kan næsten ikke betale sig at lade være. Vi
skylder Charlotte stor tak for hendes velvilje og gæstfrihed og vi håber, at vi bliver rigtigt mange til at fejre
klubbens jubilæum. Læs mere om jubilæumsarrangementerne inde i bladet.
Klubbens ældste arbejdsudvalg
Jubilæumsår er det ligeledes i Nordsjælland. Det er det ældste udvalg i DGK og kan i år fejre 50 år. De lagde
ud den 22.-23. april med et brag af en weekend. Om lørdagen var der sporprøve, hvor de naturligvis havde
sikret sig støtte fra alle betydende vejrguder og hvor der var meget flotte jubilæumsrosetter i dagens
festlige anledning. Om søndagen var der udstilling i Slangerup, hvor det virkelig kunne mærkes, at man
havde sat alle sejl til for at gøre det til en mindeværdig dag. Der vil også resten af året være arrangementer
i jubilæets tegn. Mere herom på siderne med Nyt fra arbejdsudvalgene.

Ajs Dam, Marie Hamming, Susie Hansen, Peter Nielsen, Marianne Roth, Marie-Louise Slettegaard og
ToveBaukjær

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 13. februar 2017
Mødt
Tove Baukjær (TB),) Susie Hansen (SH), Marie-Louise Slettegaard (MLS), Ajs Dam (AD), Peter Nielsen
(PN) og Marianne Roth (MR)
Fraværende
Jørgen Harrild Jensen
Mødet begyndte kl. 19 og sluttede kl. 21.50.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Siden sidst
Orientering fra formanden:
•
Dispensationsansøgning
DKK har bedt om DGK’s holdning til en ansøgning om dispensations fra stambogsføringsreglerne.
Henvendelsen er besvaret.
•
Oplysninger om hund fra internat
En ejer ønsker afstamningsoplysninger med videre på hund fra internat. Der er oplyst om, at det kan vi
desværre ikke hjælpe med.
•
Roskilde dyrskue
Dyrskuet falder i år sammen med udstilling i Stepping og Nordisk Vinderudstilling, hvorfor en del
medlemmer, herunder bestyrelsen, er optaget til anden side. Ydermere vil deltagelse i Roskilde blive
forholdsvis dyrt, uanset om det er klubben eller det enkelte medlem, der skal betale, idet der skal betales
kr. 250,- per deltager på standen per dag foruden kørsel frem og tilbage. Såfremt et eller flere
arbejdsudvalg ønsker at deltage, kan klubben levere PR-materiale.
•
Forsikring
TB orienterede om dækning af frivillige og bestyrelse.
•
Udvalgsberetninger
TB oplyste, at de faste udvalg er tilsendt reminder om at huske beretningerne.
Økonomi
Gebyrændring fra Spar Nord
SH orienterede om, at der fra Spar Nord er modtaget et varsel om gebyrstigninger og om, at hun
efterfølgende har sendt ansøgning om at slippe for eller om at få nedsat disse gebyrer. Svar afventes.
Revision af regnskab
SH orienterede om, at regnskabet er revideret uden anmærkninger.
Budget
Budgettet er baseret på uændret kontingentsats og et plus på 100 medlemmer i forhold til sidste års
generalforsamlingsdato.
Kynologisk udvalg

Opdrætterseminar
AD orienterede.
Rygundersøgelse af udenlandskejede hunde
Der er om mulighederne for at få undersøgt i Danmark modtaget flere forespørgsler fra udlandet.
Ønskerne er motiveret af bl.a. muligheden for at opnå indeksberegning i Danmark. For norske hunde vil
det, foruden omkostninger til rejsen, oftest være dyrere at få undersøgt i Danmark, da dyrlægehonorar
ikke er momsbelagt i Norge. Nogle har ønsket mulighed for at få rygundersøgt i forbindelse med
deltagelse i dansk udstilling.
Gravprøveudvalget
Udkast, brev til ræveejere
Godkendt
Udstillingsudvalget
DKK’s udstillingsprogram for 2019
MLS orienterede.
Klubvinderdiplom
Klubvinderdiplomet uddeles i lighed med øvrige diplomer på generalforsamlingen; det er mere festligt og
højtideligt og det sparer desuden klubben for noget porto. Der skal ved årsskiftet sendes et
bekræftelsesbrev til ejerne, så de da har mulighed for at søge titlen hjem. Udstillingsudvalget søger for
udsendelse af bekræftelsesbrev.
PR-udvalget
Hundens Dag i Århus
Susanne Bech spørges, om hun i lighed med tidligere år, vil være tovholder.
Udvalget for lydighed og mentalbeskrivelse
Mentalbeskrivelse på Sjælland
MLS orienterede om mentalbeskrivelsesarrangement i regi af Københavnsudvalget den 27. august.
Inspirations- og kompetenceweekend for arbejdsudvalgene
MLS orienterede om, at man i udvalget blandt andet arbejder på at få udvekslet erfaringer udvalgene
imellem.
Udvalget for hjemmeside og Facebook.
Retningslinjer for Facebookgrupper under DGK
Diskussion om at en vis ensartethed og kvalitet kan være ønskelig.
Øvrige sager
WUT-mødet
TB orienterede om WUT-mødet.
Nyhedsbrev
TB sørger for udsendelse af nyhedsbreve med referatet fra sendemandsmødet og om ønsket om en vis
ensartethed og kvalitet på Facebookgrupper under DGK.
Generalforsamlingen
Forskelligt – protokolfører, referent, dirigent, tak til faste udvalg og andre – vedrørende
generalforsamlingen blev diskuteret.

Næste bestyrelsesmøde
Afholdes på Skype torsdag d. 2. marts kl. 19.
Referent: Marianne Roth.

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 2. marts 2017
Mødt
Tove Baukjær (TB), Susie Hansen (SH), Marie-Louise Slettegaard (MLS), Ajs Dam (AD) og Peter Nielsen
(PN) og Marianne 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. 21.40.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Siden sidst
Orientering fra formanden:
•
Flere henvendelser fra udmeldt medlem
TB orienterede om, at der igen er modtaget henvendelser fra et tidligere medlem.
•
Rabat på jubilæumsudstilling
Det er undersøgt hos DKK, om der ved tilmelding på hundeweb kan gives rabat ved tilmelding af samme
hund begge dage. DKK har oplyst, at det desværre ikke kan lade sig gøre. Hvis vi ønsker at give en
sådan rabat, må den udbetales manuelt på dagen. TB oplyste videre vedr. jubilæumsudstillingen,
herunder i forhold til økonomien, at der vil være møde med Charlotte Knuth mandag den 6. marts.
•
Nyhedsbrev
TB oplyste, at nyhedsbrev nr. 2 og 3 er udsendt og lagt på hjemmesiden.
•
Henvendelse til et arbejdsudvalg
Der er igen – og desværre stadig uden held – forsøgt taget kontakt til et arbejdsudvalg, som både
bestyrelsen og medlemmerne har svært ved at få kontakt til.
•
Tråd på Facebook
Der har på en Facebooktråd, som ikke har noget med klubben at gøre været nogle skriverier, som har
afstedkommet flere henvendelser til bestyrelsen. Nogle finder både tonen og indholdet klubskadeligt og
ønsker, at DGKs bestyrelse skal få disse skriverier stoppet og fjernet.
•
Ansøgningsfrist for opdrætterudmærkelser m.v.
Et medlem har ønsket oplysning om ansøgningsfristen for en af de udmærkelser, der uddeles på
generalforsamlingen. Der er sendt link til der, hvor oplysningen findes på hjemmesiden og i erkendelse
af, at det godt kan være lidt svært at finde, er det gjort mere tydeligt.
•
Henvendelse til DKK vedr. sociale medier
Grundet utallige henvendelser fra medlemmer, som mener, at bestyrelsen bør stoppe den negative tone,
der køre i en Facebook-gruppe, som bærer klubbens navn, er der rettet henvendelse til DKK’s jurist for at
afklare, hvad og om, der kan gøres noget. Den negative tone karakteriseres som værende en pestilens
for både klubbens medlemmer og klubben.
•
Jubilæumsmarkering
Der er modtaget en henvendelse fra et arbejdsudvalg, der også ønsker at markere klubbens jubilæum.
Det er meddelt, at de enkelte udvalg selv bestemmer, hvordan og om de ønsker at markere jubilæet.

Gravprøveudvalget
Overdragelse og flytning af ræve
Der er sendt svar på en medlemshenvendelse vedr. ræve. De, som har hjulpet med at finde en god
løsning, er takket.
Udstillingsudvalget
Dispensation til Holstebroudstillingen
På grund af det lave antal tilmeldinger har det været nødvendigt at aflyse en dommer. DKK er ansøgt
om, at den ene dommer må dømme alle tilmeldte hunde. Hun kommer dermed til at dømme et mindre
antal hunde, som hun også har dømt sidste år. Der er søgt om godkendelse under forudsætning af, at
der kan tilbagebetales tilmeldingsgebyr til de fire, som ikke ønsker at stille igen for samme dommer.
Uddeling af DGK-metalbægre
Der er modtaget henvendelse fra et arbejdsudvalg vedr. uddeling af DGK-metalbægre, der ønsket uddelt
som deltagergave.
Det er ok at benytte disse metalbægre, men de kan ikke indgå i bytteordningen til glas.
PR-udvalget
Hundens dag i Friheden
MR orienterede.
Mentalbeskrivelsesudvalget
Mentalbeskrivelse i Københavnsudvalget
Arrangementet er godkendt af DKK.
Vildtsporprøveudvalget
Prøveleder til vildtsporprøve
Et arbejdsudvalg og et medlem har spurgt om, hvorvidt en person kan være sporlægger på en prøve,
hvor vedkommende også fungerer som prøveleder.
Det er meddelt, at det i henhold til brugsprøvereglerne ikke er en mulighed.
DM i vildtspor
Fynsudvalget har meddelt, at de ikke kan stå for DM, da de ikke kan skaffe det fornødne skovareal. Det
overvejes, om DM evt. kan afholdes i forbindelse med jubilæet.
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes på Skype torsdag den 16. marts kl. 19.
Referent: Marianne Roth.

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 16. marts 2017
Mødt
Tove Baukjær (TB), Jørgen Harrild Jensen (JHJ), Marie-Louise Slettegaard (MLS), Ajs Dam (AD), Peter
Nielsen (PN) og Marianne Roth (MR)
Fraværende
Susie Hansen
Mødet begyndte kl. 19 og sluttede kl. 21.30.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Siden sidst
Orientering fra formanden:
•
TB orienterede om div. vedr. generalforsamlingen
Kandidater til bestyrelsesvalget, beretninger fra de faste udvalg, der er inviteret en dirigent, som har
takket ja til invitationen og har fået Gravhunden tilsendt, der er foruden bestyrelsens forslag til justering
af lovene modtaget yderligere to forslag, DKK-konsulent, der har hjulpet med at udarbejde forslag til
justering af lovene er inviteret til at deltage på generalforsamlingen, der er fundet en person, som vil
skrive referat og det er lovet, at der vil være en båndoptagelse til hjælp.
•
Avlsplaquette
Et medlem har efterlyst tabellen til avlsplaquette. Tabellen findes på hjemmesiden og optrykkes kun i
Gravhunden, når der er ændringer. Der er fremsendt link.
•
Foredrag om Nose Work
Information om et foredrag om Nose Work er videresendt til arbejdsudvalgene.
•
Repræsentantskabsmøde i DKK
TB, MR og Wisti Wistisen deltager fra DGK.
•
Grænsebreve (etiske anbefalinger)
Der er fra DKK modtaget information om, at DKK har sendt tre grænsebreve til gravhundeopdrættere.
•
Omplacering af gravhunde
DGK er blevet kontaktet for hjælp i forhold til omplacering af et antal hunde.
Kynologisk udvalg
Opdrættertræf
AD orienterede.
Farvemarkering
Der har været dialog med DKK vedr. farvemarkeringer på DKK’s hvalpeliste. De fleste opfatter rød farve
som stop/noget, man bør være på vagt overfor og grøn opfattes som noget godt. Der er teknisk ikke så
simpelt at ændre, men DKK er positiv.
Gravprøveudvalget

Udvalgets sammensætning
Et medlem er udtrådt af udvalget af personlige årsager.
Drevprøveudvalget
Samarbejde med Dansk Dreverklub
Dansk Dreverklub har rettet henvendelse. De foreslår et samarbejde, der bl.a. omfatter afholdelse af
fælles drevprøver.
Diskussion udsættes til næste møde, hvor SH, der er bestyrelsens repræsentant i drevprøveudvalget,
deltager.
Udstillingsudvalget
Jubilæumsudstilling på Knuthenborg
TB og PN orienterede fra mødet med Charlotte Knuth. Det er aftalt, at der for hver hund, der er tilmeldt
udstillingen, gives gratis adgang for en person. Til familien gives en rabat på 30 %. Personale aflønnes af
Knuthenborg. Der må ikke være campingvogne på pladsen. Vi kan til folk, der hjælper med udstillingen,
låne en bygning, hvor der i køjesenge er plads til 22 personer. DGK skal aflønne personalet til festen.
Der kan inviteres særlige gæster. Charlotte Knuth står for sådanne invitationer. Charlotte Knuth er
formand for jubilæumsudstillingsstyregruppen. Nakskovdyrlægen er vagthavende. Der sendes annonce til
de øvrige nordiske gravhundeklubber. Charlotte Knuth vil skænke en ny vandrepræmie så der stadig er 2
fra Knuthenborg. 60 års-jubilæumspokalerne går om søndagen. Det overvejes, om og hvordan der kan
der laves en konkurrence for hunde, der er tilmeldt både udstillingen om lørdagen og udstillingen om
søndagen. Forskellige inviteres til at have en stand på udstillingen. Lydanlæg skal vi selv komme med. Til
festen er der plads til 140 personer, æresmedlemmer inviteres gratis med. Der udleveres ens bluser til
hjælpere, så deltagere let kan identificere dem.
Udstillingsdatoer 2018
MLS orienterede.
Dobbeltudstilling
Københavnsudvalget ønsker at afholde en dobbeltudstilling
Godkendt.
PR-udvalget
”DGK-Danmarkskortet”
På Sendemandsmødet blev der udtrykt ønske om, at der bliver kigget på behovet for en revision af, hvor
udvalgsgrænserne ligger. Der er fra et enkelt arbejdsudvalg modtaget en oversigt over, hvilke
postnumre, de mener at omfatte.
Sponsorer til jubilæumsudstillingen
MR kontakter mulige jubilæumsudstillingssponsorer.
Vildtsporprøve udvalget
Rosetter
PN orienterede om, at udvalget har opgjort behovet for at indkøbe nye rosetter.
Der kan indkøbes 50 championrosetter af kr. 28,- samt 60 HP-rosetter af kr. 25,Afregningsblanketter til DM i vildtspor
PN orienterede om, at blanketten er udfærdiget og udsendt og at den tillige er lagt på hjemmesiden til
download.
Udvalg for hjemmeside og Facebook.

Tilbud, ny hjemmeside
Det vil komme til at koste 10.000 til 15.000 for at få lavet hjemmesiden om. Siden vil blive mere
brugervenligt, TB, PN og webmaster holder et møde med firmaet, som har givet tilbud, men umiddelbart
lyder det som et godt tilbud.
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes torsdag den 30. marts kl. 19 på Skype.
Referent: Marianne Roth.

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på skype den 30. marts 2017
Mødt
Tove Baukjær (TB), Jørgen Harrild Jensen (JHJ) Susie Hansen (SH), Ajs Dam (AD), Peter Nielsen (PN) og
Marianne Roth (MR)
Fraværende
Marie-Louise Slettegaard
Mødet begyndte kl. 19 og sluttede kl. 21.45.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Siden sidst
Orientering fra formanden:
•
DKK’s repræsentantskabsmøde
Der er fra DKK modtaget deltagerliste og dagsorden for repræsentantskabsmødet.
•
Anden gravhundeklub
Der er fra DKK modtaget orientering om vedtægter og medlemsoplysninger på bestyrelse, som ønsker at
oprette gravhunderelateret klub. Der har afholdt stiftende generalforsamling. Bestyrelsen tager til
efterretning at medlemmer med tillidsposter i DGK er med til at oprette en konkurrerende klub.
Vi vil bede personer fra denne klubs ledelse, der også er medlemmer af DGK, om at udtræde af DJGK’s
ledelse eller udmelde sig af DGK.
•
Dispensation fra måleregler
Et medlem har søgt om dispensation fra måleregler.
Det meddeles DKK, at DGK kan anbefale, at der gives dispensation.
•
DKK-formandsmøde 2018 og repræsentantskabsmøde 2019
DKK har meddelt, at formandsmødet 2018 vil blive afholdt den 17. marts og at repræsentantskabsmødet
2019 vil blive afholdt den 16. marts.
Økonomi
Kontingentrykkere
SH orienterede om, at der er udsendt rykkere.
Vejledning vedr. Skat
SH oplyste, at der fra DKK er modtaget en vejledning fra Skat.
Medlemslister
SH orienterede om, at der er udsendt medlemsliste til de fleste arbejdsudvalg. Der er ikke sendt til
Storstrømsudvalget, da det endnu ikke har været muligt at få afklaret, om udvalget er aktivt.
Medlemstal
Der er den 30. marts 1005 medlemmer, det er 59 flere end på sidste års generalforsamling. Det betyder,
at der er ca. en måned til at få 41 nye medlemmer for at nå det delmål, der hed 100 flere medlemmer
pr. dato for generalforsamlingen.
Medlemstal 31. december 2013: 1432

Medlemstal 31. december 2014: 1339 (fald på 93 medlemmer)
Medlemstal 31. december 2015: 1165 (fald på 174 medlemmer)
Medlemstal 31. december 2016: 1105 (fald på 60 medlemmer)
SH lagde op til, at der bør være et mål for medlemstallet pr. 31. december 2017 og mente, at det burde
være flere end 1105 og foreslog et mål om 1170 medlemmer, hvilket vil være flere end ved udgangen af
2016.
Kynologisk udvalg
Rygundersøgelse af svensk- og norsk-ejede hunde
Der er fra nogle svenske og norske gravhundeejere modtaget henvendelse vedr. muligheden for at få
rygundersøgt hunde i Danmark. Det vil kunne være positivt for danske opdrættere at få flere
rygundersøgte hunde at vælge imellem. Der er flere detaljer, der skal afklares, men umiddelbart
vurderes det fortrinsvis at kunne være positivt, hvorfor det ønskes at udstrække den rabat, som gives til
medlemmer af DGK.
AD tager spørgsmålet med til udvalget.
Forslag til ændring af avlsrestriktion
Der er modtaget forslag om få avlsrestriktionen ændret, så det bliver muligt at benytte nordiske hanner
med et K-tal under 4.
Forslaget tages med, når restriktionen skal evalueres med DKK.
Gravprøveudvalget
Tilskud til rævehold
Efter inspektion, som skal være inden 1. juni, kan 1. rate udbetales og 2. rate kan udbetales efter den
31. december 2017.
Der er fra flere ræveejere modtaget tilkendegivelser om, at man ikke ønsker at modtage tilskud, selvom
man ønsker inspektion. Dette vil blive afklaret i forbindelse med inspektionerne. Det tilskud, der kan
gives, er på i alt kr. 500 pr. ræv pr. år.
Drevprøveudvalget
Samarbejde med Dansk Dreverklub
Der er modtaget henvendelse fra Dansk Dreverklub, der inviterer til samarbejde om først og fremmest
afholdelse af drevprøver.
Henvendelsen blev diskuteret. Bl.a. blev det diskuteret, om det kan være fornuftigt at lade dele af et
sådant samarbejde foregå i FDA-regi, hvor begge klubber i forvejen er repræsenteret. Måske kan der
laves et ”Små hunde Mesterskab” (Dansk SM) a la det, man har i Sverige, hvor de en drevprøve, hvor
drevere, gravhunde, beagles og bassets er med til Svensk SM (Svensk Småhunde Mesterskab). I
Danmark er det sandsynligvis kun interessant for gravhunde og drevere. Dansk Dreverklub lægger op til,
at der kan være prøve med tre hunde fra hver race, i alt 6 hunde, tre dommere og tre skove. Dommerne
får en hund af hver race at dømme. Dansk Dreverklub vil godt stå for arrangementet de første år. Vi har
næsten de samme drevprøveregler og næsten samme resultatregistrering på hundeweb. Dansk
Dreverklub foreslår ensretning, hvilket også vil gøre det nemmere i forhold til DKK.
SH tager spørgsmålet med til drevprøveudvalget.
Prøver på hundeweb
TB orienterede om fremtidige muligheder vedr. prøver på hundeweb.
Udstillingsudvalget
Jubilæumsudstillingen på Knuthenborg
PN og TB har deltaget i møde med Midtsjællandsudvalget, som gerne vil hjælpe til med
jubilæumsudstillingen.

Holstebroudstillingen
TB orienterede. Der var på udstillingen i Holstebro nogle problemer med at anvende hundewb.
Udredningen efter udstillingen er ved at være færdig og de medlemmer, der har skrevet og besvaret
mails, takkes. Det viste sig, at kritikkerne var gemt, men desværre uden hundens registreringsnummer,
navn og kun næsten i den rigtige rækkefølge. Derfor skal alt lægges ind manuelt, og når der bliver
afsluttet, vil det efterfølgende hos DKK koste et gebyr for at åbne igen. Alle, der har hjulpet med at få
reetableret data, takkes varmt for deres uvurderlige hjælp.
Det bør i eftertiden tilstræbes, at der er repræsentanter fra bestyrelsen eller udstillingsudvalget til stede
på udstillinger, der afholdes af nogle, som er ”nye” i at afholde udstillinger.
Uddannelsen som ringpersonale
Et medlem har færdiggjort uddannelsen som ringpersonale (steward og ringassistent) og bestyrelsen
ønsker tillykke.
All round-dommer
Der er fra DKK modtaget information om, at Marie Petersen er blevet godkendt som all round-dommer.
Aspirant til udstillingen
Der er modtaget henvendelse fra en person, der ønsker at være aspirant på udstillingen i Silkeborg.
Der er meddelt OK.
Udvalget for lydighed og mentalbeskrivelse
Ændring af LP-vejledningen
Der er modtaget information fra DKK om ændring per 22.3.2017 af LP-vejledningen.
Udvalget for vandapportering
Et medlem er udtrådt af udvalget.
Vildtsporprøveudvalget
Udmeldte medlemmer ønsker at stille på sporprøve i DGK
Der er modtaget henvendelse fra et arbejdsudvalg, der står for at skulle afholde sporprøve. Der er
modtaget tilmelding fra to personer, som har meldt sig ud af DGK. Den ene af de to, har henvendt sig til
DKK’s jurist for at få svar på, om vedkommende har ret til at stille på DGK’s brugsprøver, hvis hun i
stedet for at være medlem af DGK er medlem af eksempelvis den svenske gravhundeklub.
Der er ligeldes modtaget en henvendelse fra det ene af de udmeldte medlemmer. Hun ønsker oplyst,
hvorfor hun ikke kan deltage på en DGK-brugsprøve.
Det andet udmeldte medlem har anmodet om, at få en resultatbog.
Svar fra DKK’s jurist afventes.
Præcisering af reglerne for hvem der kan tilmelde
DKK har gældende pr. 1. maj 2017 godkendt en præcisering af brugsprøvereglerne .
Teksten er ændret til:
Ejer og fører, der tilmelder en gravhund til brugsprøve, skal være medlem af DGK. Ejer og fører fra èt af
de øvrige nordiske lande skal være bosiddende i og medlem af det pågældende lands gravhundeklub.
Ændringerne er på side:
4 under Adgangskrav og begrænsnin¬ger for prøvedeltagelse
9 under Anvisninger for prøveledere på drevprøver
13 under Anvisning for prøveleder på vildtsporprøver
Dispensation fra krav om mindste deltagerantal

Et udvalg har ansøgt om at måtte afholde en prøve, hvor der ikke er ”fyldt op”.
Der meddeles dispensation.
Ny WUT-titel, brugsprøve
Der er kommet en ny WUT-titel, som vil blive uddybet i bladet.
Øvrige sager
WUT-online-magasin
Der er modtaget invitation til at bidrage med stof til at nyt WUT-online-magasin.
TB sender til WUT-annoncen for jubilæumsudstillingen på Knuthenborg.
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes på Skype onsdag den 19. april kl. 19.
Referent: Marianne Roth.

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Skype den 19. april 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. 22.20.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Siden sidst
Orientering fra formanden:
•
Aktivitetsplan
Et medlem har tilbudt at overtage aktivitetsplanen. Der er sagt varmt tak, for det er et stort arbejde.
Overdragelse vil ske efter generalforsamlingen.
•
Personsag
Sagen blev diskuteret.
•
WUT-championater
Et medlem ønsker nærmere forklaring vedr. WUT-championater. Henvendelsen er besvaret.
•
Annoncering for jubilæumsudstilling
Annonce for jubilæumsudstillingen er sendt til de nordiske gravhundeklubber.
•
Returnering af gebyr
Et medlem har klaget til DKK over ikke at have modtaget sit prøvegebyr retur. Gebyret skal returneres
og der må være tale om en fejl, når det arrangerende udvalg endnu ikke har tilbagebetalt.
•
Generalforsamlingspokaler m.v.
Der burde være en liste over uddelte avlsplaquetter og opdrætterudmærkelser. Den er forsøgt fundet,
men den, der er fundet, er ikke ajourført og dette forsøges korrigeret. Ifølge regnskabet burde der være
et antal sølvpletskilte, der endnu ikke er graveret på, men de har endnu ikke kunnet findes.
Der indkøbes to, så der er til denne generalforsamling.
•
Personsag
Sagen blev diskuteret.
•
Godkendte, erhvervsmæssige hundehold
TB orienterede om Fødevarestyrelsens liste over godkendte, erhvervsmæssige hundehold.
Økonomi
Beløb retur fra Skat
SH orienterede om, at de kr. 400,-, som var indsendt til skat uden spørgsmål nu er blevet returneret til
DGK.
Annonce i opdrættervejviseren
Der er modtaget en henvendelse fra et udmeldt medlem, som igen har fået fjernet sin annonce i
opdrættervejviseren. Fejlen er undskyldt og annoncen er indtil udgangen af juni igen lagt på.

Prøvegebyr og startgebyr tilbagebetalt
Et udmeldt medlem ønsker et prøvegebyr tilbagebetalt. Det er meddelt, at tilbagebetalingen må være
lige på trapperne.
Et udvalg har henvendt sig vedr. tilbagebetaling af gebyr for afviste hunde på sporprøve. Udvalget skal
naturligvis sørge for, at det indbetalte beløb returneres.
Medlemsantal
Medlemstallet er d.d. 1023, hvilket er 77 flere end ved generalforsamlingen 2016.
Udstillingsudvalget
Hundeweb
DKK er blevet spurgt om, hvorvidt det koster noget at anvende hundeweb til skuer. DKK har oplyst, at
det gør det ikke.
Flytning af baby og hvalp til anden variant på udstillinger
Et medlem har ansøgt om dispensation til på en kommende udstilling at måtte flytte en baby fra en
størrelsesvariant til en anden. Der er rettet henvendelse til DKK med henblik på principiel afklaring vedr.
flytning af baby og hvalp til anden størrelsesvariant.
Der gives afslag på ansøgning om dispensation om flytning.
PM-breve til udstillingsdeltagere
Der er modtaget henvendelse fra medlem, som har gjort opmærksom på, at et udvalg har sendt ikke
rettet materiale videre til deltagere. Udvalget er opmærksom på fejlen og sender rettelse til deltagere.
DKK-registrering
Må danskejede, tyskregistrerede hunde deltage på danske udstillinger?
En hundeejer har ønsket at stille en hund på udstilling i Danmark. Ejer er bosiddende i Danmark, men
hunden er ikke omregistreret til DKK. Hvis den ikke er under ”omregistrering” ved DKK, så er svaret nej.
Danskejede hunde skal omregistreres (eller være under omregistrering) forinden deltagelse.
Spørgsmål vedr. jubilæumsudstillingen
Et medlem ønsker diverse oplysninger vedr. økonomien i forhold til jubilæumsudstillingen. Henvendelsen
er besvaret så vidt det er muligt på nuværende tidspunkt.
Knuthenborg
Diverse, præmieindkøb m.v., vedr. jubilæumsudstillingen blev drøftet.
PR-udvalget
Udvalgsmøde
MR oplyste, at udvalget holder møde den 20. april.
Efterlyste blade
De efterlyste blade er tilbudt fra medlem. Han er takket mange gange.
Udvalget for lydighed og mentalbeskrivelse
Metalbeskrivelse på Fyn
Den planlagte mentalbeskrivelse den 6. maj måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger.
Vildtsporprøveudvalget
Manglende dommerlodtrækning

Der er modtaget henvendelse fra en dommer, som er uforstående overfor manglende
dommerlodtrækning ved en sporprøve. Begrundelsen var, at hundeweb tildelte/fordelte dommere.
Bestyrelsen finder, at der for så vidt, det er muligt, skal være lodtrækning om sporerne på dagen.
WUT Championship i Italien 2017
Der er modtaget invitation til WUT Championship i Italien
Der arbejdes videre med dette efter generalforsamlingen.
Dokumenter på sporprøverne
Der er fra et udvalg modtaget spørgsmål om, hvorvidt kassereren og den, der står for resultatskrivning,
forsat har brug for at at modtage et udfyldt katalog med præmieringer og præmieliste efter vi er
overgået til hundeweb. Det er svaret, at kasseren ønsker udfyldt katalog fra sporprøverne som
dokumentation for indtægten.
DM, spor
Østjyllandsudvalget har desværre måttet melde fra. Der arbejdes nu på, at prøven kan afholdes samme
dato på Sjælland.
Udvalg for hjemmeside og Facebook.
Ny hjemmeside
Der har været afholdt møde med MOBILLOS.DK / JV Kommunikation vedrørende en ny hjemmeside til
DGK. De laver et oplæg/tilbud, der kan bruges som udgangspunkt til næste step. Der tages
udgangspunkt i en konvertering af vores nuværende hjemmeside til en HTML5 (responsive design),
således at den præsenteres pænt på alle enheder, incl. et par af de moduler, der blev talt om, så kan vi
altid efterfølgende udvide med betalingsløsninger, medlems håndtering m.m. som det passer ind hos os.
Jubilæumshjemmeside
Der er modtaget ordrebekræftelse på DGK’s nye jubilæumshjemmeside. Det forventes, at forsiden er
opsat d. 20. april.
70.dgk.dk
Der er modtaget henvendelse fra et medlem, som oplyser, at hjemmesiden 70.dgk.dk ikke kan åbnes. Da
PostNord med uddelingen af bladet har været hurtigere end beregnet, vil siden være oppe den 20. april,
som det var aftalen. Vi glæder os over, at bladet er udkommet så tidligt, dvs. at vores medlemmer har
haft længere tid til at sendte stemmesedler, som vi håber så mange som muligt vil benytte sig af.
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes på Skype den søndag den 30. april kl. 18.
Referent: Marianne Roth.

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på skype den 30. april 2017
Mødt
Tove Baukjær (TB), Jørgen Harrild Jensen (JHJ) Susie Hansen (SH), Peter Nielsen (PN), Ajs Dam (AD) og
Marianne Roth (MR)
Fraværende
Marie-Louise Slettegaard
Mødet begyndte kl. 18 og sluttede kl. 19.50.
Administrativt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Siden sidst
Orientering fra formanden:
•
Personsag
Sagen blev diskuteret. Udkast til henvendelse til DKK blev gennemgået.
Udkast godkendes. TB sender henvendelsen til DKK.
•
Kontingentet for 2018
Kontingentet foreslås uændret. Dette dog under forudsætning af, at bestyrelsesmøder forsat kan afholdes
på Skype. Forskellige andre mulige løsninger for at frigive kapital til dækning af blandt andet evt. øgede
udgifter til afholdelse af bestyrelsesmøder blev diskuteret. Fx. vil et eller måske to blade kunne lægges
på nettet bag medlemslogin, hvis vi overgår til ny hjemmesideløsning, som er på tegnebrættet.
Resultatstof vil ligeledes kunne lægges på nettet bag et medlemslogin, ligesom der vil kunne laves en
årbog, som kan købes af interesserede. Dette vil kunne reducere bladenes sideantal, hvorved der vil
kunne spares porto.
•
Gebyrer for brugsprøver 2018
Gebyrer for brugsprøver 2018 foreslås uændrede.
•
Dato for generalforsamling og sendemandsmøde 2018
Vedr. generalforsamlingen foreslås søndag den 13. maj 2018 Korsør. Det er i Kristi Himmelfartsferien,
men anses alligevel for at være det bedste valg henset til blandt andet den ikke så stabile
postudbringning.
Vedr. sendemandsmøde foreslås lørdag den 20. januar 2018.
Endelig beslutning træffes af den nye bestyrelse på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Økonomi
Medlemstal
Der er 1029 medlemmer d.d.
Vildtsporprøveudvalget
Vejledning vedr. lodtræning
Udvalget anmodes om at udfærdige et udkast til brev til arbejdsudvalgene ang. lodtrækning på
sporprøverne.
Udvalg for hjemmeside og Facebook.

Referater fra udvalgsarbejde skal ikke på hjemmesiden, førend de kan ligge bag medlemslogin.
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes hos AD fredag den 12. maj kl. 10.
MR orienterer de tre kandidater, der opstiller til bestyrelsesvalget om mødedatoen.
Referent: Marianne Roth.

Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj i Silkeborg og fortsat den 13. maj 2017 på Skype
Mødt
Tove Baukjær (TB), Peter Nielsen (PN), Marie Hamming (MH), Susie Hansen (SH), Ajs Dam (AD), MarieLouise Slettegaard (MLS) og Marianne Roth (MR).
Fraværende den 12. maj: Marie-Louise Slettegaard (MLS)
Mødet den 12. maj begyndte kl. 13.30 og sluttede kl. 16.45. Mødet fortsattes den 13. maj på Skype kl.
19 og sluttede kl. 21.
Administrativt
Konstituering
Formand: Tove Baukjær
Næstformand: Peter Nielsen
Assisterende næstformand: Marie Hamming
Kasserer: Susie Hansen
Sekretær: Marianne Roth
Bestyrelsesmedlemmer: Ajs Dam, Marie-Louise Slettegaard
Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden
Der er enkelte opdateringer. Opdateringerne handler primært om at bringe teksten i overensstemmelse
med praksis.
MR renskriver, den opdaterede version lægges på hjemmesiden og bringes i næste nr. af Gravhunden.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
De lokale arbejdsudvalg og deres kontaktpersoner
Nordsjælland: MLS
København: MLS
Vestsjælland: PN
Midtsjælland: TB
Storstrøm: TB og PN
Nordjylland: AD
Himmerland: SH
Sallingsund: MH
Vestjylland: SH
Midtjylland: AD
Østjylland: AD og MR
Syd og Sønderjylland: MH
Fyn: MR
Faste udvalg og kontaktpersoner
Bestyrelsen drøftede besætningen af udvalg og nøglepersoner, og det blev besluttet, at man hver især
tager kontakt til udvalgte personer.
Drevprøveudvalg: SH
Gravprøveudvalget: AD og MH
Hjemmeside og Facebookudvalget: PN, TB
Kynologiskudvalg: AD

Lovudvalg: TB
Lydighed og mentalbeskrivelsesudvalget: MH
PR udvalget: MR
Redaktionsudvalget: TB
Udstillingsudvalget: MLS
Vandapporteringsprøveudvalget: MLS og PN
Vildsporprøveudvalget: PN
FDA: AD
Medlemsbarometer: AD
Sekretariatet: TB
Årets hund: PN
Årets brugshund: PN
Aktivitets plan: SH og PN
Resultatstof sættes op: TB
Øjne/ryg resultater: SH
Diplomer/avls/opdrætter/pokaler: MR
Hjælp til hundeweb: TB
Hvalpelisten: SH
Annoncesælger: SH
Velkomst til nyindmeldte: MR
Kommisorier
Kommissorier er udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne kommer sammen med deres udvalg og nøglepersoner med evt. forslag til
rettelser.
Den bestyrelsesansvarlige sørger for, at alle sender en præsentation og billede til hjemmesiden.
God og værdig tone i klubben
Ønsker medlemmer svar på specifikke spørgsmål, skal de benytte vores DGK-mailadresser, og
bestyrelsen udsender informationer gennem blad og hjemmeside, og på Facebook, hvor det findes
hensigtsmæssigt. Det kan f.eks. være i forbindelse med dommerændringer og weekendens
arrangementer.
Bestyrelsen besluttede, at kommunikation udadtil foregår via mail og telefon.
Mailpolitik
Alle mails videresendes eller sendes cc. til alle øvrige i bestyrelsen, og målsætningen er, at der skal
svares internt indenfor 2 dage.
Nordisk møde
Majbritt Hansen fra kynologisk udvalg og PN deltager.
Der er indsendt forslag til dagsorden for det nordiske møde, bl.a. om problemer med championat fra
Norge, muligheder for spørgeskemaundersøgelse med inspiration fra England, brug af hinandens
nyuddannede eksteriørdommere, orientering om vores nye brugsprøveregler, behandling af
championatsansøgninger.
Vildtsporprøveudvalget
WUT Championship in Italy in 2017
Vi har modtager indbydelse til WUT Championship, vildtspor i Italien.
Det besluttes, at sidste års Danmarksmester og en vildtspordommer kan deltage fra Danmark. Alle
vildtspordommerne vil blive spurgt, om de har lyst til at tage af sted for at repræsentere klubben og

rapportere tilbage om arrangementet. Hvis der er flere interesserede, trækkes lod. Klubben kan yde et
tilskud kr. 1.000,- pr. deltager.
PN sørger for, at invitation rundsendes til Danmarksmesteren og spordommerne.
Ny WUT-titel, WUT Working-Champion
Et medlem har hjulpet med en oversættelse, men vi har nu nogle spørgsmål blandt andet om hvilke
prøver der sidestilles disse prøver.
Udvalget forfatter tekst med opklarende spørgsmål, og vi beder medlem om at hjælpe, så forståelsen er
entydig.
TB kontakter medlem.
Bestyrelsens målsætninger
Blandt målsætningerne for den kommende periode er:
100 flere medlemmer til næste generalforsamling, men ved 75 og 50 udløser det præmier i
medlemsbarometret.
Styrkelse af det nordiske samarbejde og samarbejde med andre lande vedr. sundhedsprogram.
Balance i økonomien.
Urafstemning
Forslag til ændring af klubbens love vil blive renskrevet og kontrolleret af dirigenten. Teksten sættes
derefter op og sendes til bladet.
TB sørger for det fornødne.
Siden sidst
•
Urigtige oplysninger
Der er modtaget flere henvendelser fra medlemmer, der angiver at have hørt oplysninger, som de
mener, kompromitterer et DGK-medlem. TB har kontaktet DKK for en afklaring. DKK har oplyst, at der er
tale om 100 % urigtige oplysninger. Det pågældende medlem er ikke fjernet fra DKK’s Schweissudvalg,
der har han nemlig aldrig siddet. Han har derimod i adskillige år haft sæde i DKK’s udvalg for Drivende og
Apporterende jagthunde og her sidder han fortsat.
•
Personsag
Sagen blev diskuteret.
•
Tilbud på rosetter
Der er modtaget tilbud på rosetter.
MLS svarer tilbage.
•
Pokal-proposition
Der har været en henvendelse vedr. den rette uddeling af nogle pokaler.
De godkendte propositioner skal følges. Ved tvivl kan den, der har skænket pokalen, evt. kontaktes.
•
Info fra DKK
Der fra DKK modtaget information om, fra hvilke klubber DKK ikke overfører hunde:
DDA, www.dda-dogs.dk
EKC, www.europeankennelclub.eu
CKC, www.continentalkennelclub.com
Desuden er det beslutter, at der ikke overføres Labrador fra følgende foreninger:
DRC, www.drc-soltau.de
EKU, www.eku-dku.de
ERV, www.rasse-hunde.de

Videre er der tilføjet i overførselsreglerne, at der er mulighed for at kræve fremstilling i specielle tilfælde
(op til 6 mdr. efter overførsel), og at en godkendelse på fremstillingen er en forudsætning for stambøger.
Nyhedsbrev
TB orienterede om, at der er udsendt nyhedsbrev.
•
Henvendelse til Postnord
Der er igen rettet henvendelse til Postnord vedr. de gentagne forsinkelser af Gravhunden. Postnord kan
ikke give nogen forklaring, så længe vores blad ikke har stregkode og dermed kan spores. Vi er i løbende
dialog med Post Nord og andre alternativer, men det er svært at finde et godt og stabilt alternativ. Det er
vigtigt, at medlemmer melder ind, hvis de ikke modtager bladet.
•
Facebook-deltagelse
Et medlem har ønsket at tilføje et ikke DGK-medlem til en Facebookside, som DGK administrerer. PN, der
er administrator, har afvist, da den pågældende flere gange har tilkendegivet at han ikke vil DGK.
•
Klage over udstillingsbedømmelse
Henvendelsen er besvaret.
•
Avlsrestriktion
Der er modtaget en henvendelse vedr. avlsrestriktionen. Modtagelse er bekræftet. Kynologisk udvalg
forfatter udkast til svar.
•
Referat og protokol fra generalforsamling
Referat og protokol er modtaget og sendt videre til dirigenten.
•
Overgangsordning
Forslag til overgangsordning for valgperioder, såfremt forslag til revision af klubbens love vedtages, er
modtaget.
•
Registrering af brugstitler ved DKK
Der har i forbindelse med overgang til det nye system været nogle problemer mht. korrekt registrering af
titler opnået på brugsprøver.
TB arbejder videre på at få det løst.
•
Resultatbogen
Der er modtaget henvendelser fra medlemmer, som ønsker at vide, om bestyrelsen agter at fortsætte
med resultatbøger. Tiden er løbet lidt fra dem, da præmieringsoplysninger jo kan hentes på hundeweb.
På den anden side giver resultatbogen ejeren let et overblik over, hvor en hund har været stillet samt
hvilke præmieringer, der er opnået og ikke alle har adgang til hundeweb. Desuden giver resultatbogen
mening i forhold til advarsler og henstillinger.
Det besluttes indtil videre at bibeholde resultatbogen.
Udstillingsudvalget
Plan for udstillinger 2018
MLS orienterede om status vedr. udstillinger i 2018.
Datoer er godkendt ved DKK, men der mangler accept fra nogle af dommerne.
Jubilæumsudstilling
Et medlem har stillet en række spørgsmål vedr. jubilæumsudstillingen.
Henvendelsen er besvaret.

Udstilling i Østjylland 2018
Østjyllandsudvalget ser sig desværre ikke i stand til at afholde udstilling i 2018, da de er blevet opsagt på
Ørumgaard.
Det skønnes ikke at være en mulighed at aflyse udstillingen.
Vi spørger de andre udvalg i Jylland og på Fyn, om de er interesserede i at afholde udstillingen.
Alternativt må bestyrelsen stå for udstillingen.
TB kontakter udstillingsudvalget.
PR-udvalget
DGK har fået tilbud om at have en gratis stand på Jagt og Outdormessen. MR orienterede om, at der er
booket en stand på Jagt & Outdoor-messen, der foregår i Odense i fra den 23.-25. marts 2018.
WUT-magasin
Et nyt WUT-Magazin har set dagens lys.
MR beder PR-udvalget om at skaffe yderligere information om dette magasin.
Udvalget for vandapporteringsprøver
Der er modtaget en henvendelse fra et arbejdsudvalg vedr. de fremtidige vandapporteringsprøver
Bestyrelsen har tilkendegivet at være positivt indstillet på at gøre vandapportering til en officiel
brugsprøve. Der mangles dog prøveregler og uddannede dommere. Forhåbentlig kan vi være klar til
2018.
De uofficielle regler lægges på hjemmesiden. Det er en uofficiel prøve i Nordsjællandsudvalget i august.
PN/MLS besvarer henvendelsen.
Udvalget for hjemmeside og Facebook
Konstituering, kontaktpersoner til arbejdsudvalg, kontaktpersoner til andre udvalg lægges på
hjemmesiden så snart personerne er kontaktet.
Hjemmeside- og Facebookudvalget
En ny hjemmeside kommer som eneste punkt på dagsordenen på mødet onsdag den 24. maj kl. 19.
Evt.
I juli måned vil bestyrelsen kun være i stand svare på det absolut nødvendige, da de fleste vil være
bortrejst på ferie. Der må således forventes længere svartid end normalt, men presserende sager vil
selvfølgelig blive håndteret. Folk opfordres til at rette henvendelse på mailadressen bestyrelse@dgk.dk.
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes onsdag den 24. maj kl. 19 på Skype
Eneste punkt på dagsordenen vil være ny hjemmeside.
Referent: Marianne Roth

Urafstemning, lovændring
På DGK’s ordinære generalforsamling den 7. maj 2017 var der forslag vedrørende
ændring af DGK’s love til afstemning. I henhold til DGK’s love § 14, stk. 4 skal forslag
til ændring af klubbens love vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte,
stemmeberettigede på generalforsamlingen og efterfølgende vedtages med simpelt
stemmeflertal ved en urafstemning blandt klubbens, stemmeberettigede medlemmer.
Blanke stemmer medregnes ikke.
Lovændringerne træder i kraft, når de er godkendt af DKK.
Forslag A1-A13:
Forslagsstillere: bestyrelsen
Forslag A1 blev vedtaget med 63 stemmer for og, 6 stemmer imod.
Forslag A2 blev vedtaget med 79 stemmer for og, 0 stemmer imod.
Forslag A4 blev vedtaget med 74 stemmer for og, 0 stemmer imod.
Forslag A5 blev vedtaget med 67 stemmer for og, 2 stemmer imod.
Forslag A6 blev vedtaget med 69 stemmer for og, 2 stemmer imod.
Forslag A7 blev vedtaget med 66 stemmer for og, 2 stemmer imod.
Forslag A8 blev vedtaget med 74 stemmer for og, 0 stemmer imod.
Forslag A9 blev vedtaget med 76 stemmer for og, 0 stemmer imod.
Forslag A10 blev vedtaget med 73 stemmer for og, 0 stemmer imod.
Forslag A12 blev vedtaget uden afstemning, da der allerede har været stemt om det
samme indhold, som allerede er vedtaget under forslag A10 (Stk. 5).
Forslag A13 blev vedtaget uden afstemning, da der allerede har været stemt om det
samme indhold, som allerede er vedtaget under forslag A10 (Stk. 5).
På enkelte punkter blev den foreslåede tekst præciseret. Teksten, der blev vedtaget
på generalforsamlingen med 2/3 flertal og nu bringes til urafstemning, fremgår af
stemmesedlen.
Fristen for returnering af stemmesedler til klubbens revisor skal være mindst 14 dage.
Dette blad skal udkomme den 28. juni. På grund af sommerferieperioden og den
indimellem noget langsommelige postomdeling er fristen dog sat til den 24. juli 2017.
Stemmestedlen findes på side 29.
I forbindelse med tidligere afstemninger har der indimellem været et relativt højt
antal af stemmestedler, som har måttet erklæres ugyldige, fx fordi de ikke har været
forsynet med afsender eller påført ”afstemningstema”. Følg derfor
stemmevejledningen på bagsiden af stemmesedlen nøje.

Bestyrelsen

Roset for opnåelse af brugschampionat
Der er fra i år indført roset for opnåelse af brugschampionat for drev og vildtspor, og
for HP (hæderspris) på vildtspor.
Der har været udtrykt ønske om at kunne få en brugschampionatroset for et tidligere
opnået brugschampionat.
Det er blevet besluttet, at det i 2017 vil være muligt at erhverve en
brugschampionatroset for tidligere opnåede brugschampionater, mod at man betaler
for rosetten og en eventuel forsendelse af denne.
Skriv til Hanne Levin i sekretariatet sekretariatet@dgk.dk og aftal nærmere.
Bestyrelsen

Ny eksteriørdommer
Gitte Sundsdal har opnået autorisation som eksteriørdommer for hele gruppe 4, gravhunde, alle
størrelser og hårlag.
Stort tillykke til Gitte Sundsdal
Bestyrelsen

Ny autoriseret ringtræner
Stort tillykke til Hanne Levin, der nu er DKK-autoriseret ringtræner.
Bestyrelsen

Ferie
Bestyrelsen holder ferie i juli måned.
Ved presserende sager kan der rettes henvendelse på bestyrelse@dgk.dk.
Rigtig god sommer til alle.
Bestyrelsen

Ændringer i Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 12. maj 2017 nedenstående ændringer af
bestyrelsens forretningsorden. Ændringerne er anført med rød skriftfarve.
Bestyrelsens forretningsorden kan i sin helhed læses på og udskrives fra klubbens
hjemmeside, DGK.dk under DOWNLOAD, LOVE OG REGLER.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes på foranledning af formanden, normalt 6 – 8 gange årligt.
Møderne kan afholdes på Skype. Datoerne for møderne fastsættes løbende., så vidt
muligt at der altid er fastsat møder et 1⁄2 år frem.[fjernes]
Dagsorden for møderne
Dagsorden udsendes senest 2 dage før mødet. Forslag og emner, der ønskes på
dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før et berammet
bestyrelsesmøde. Kopi sendes til sekretæren. Sekretæren udarbejder i samråd med
formanden en foreløbig dagsorden, inkl. opfølgningspunkter og ikke færdigbehandlede
punkter, der udsendes senest 10 dage før mødet. Herefter kan
bestyrelsesmedlemmerne indtil 3 dage før mødet sende eventuelle korrektioner eller
oplysninger til formanden og sekretæren, således at dagsordenen kan udsendes
senest 2 dage før mødet.
Protokol
Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmødets handlinger og beslutninger.
Udover handlinger og beslutninger skal det af protokollens enkelte punkter fremgå,
hvem af bestyrelsens medlemmer der har initiativpligten for en given aktivitet samt
tidshorisonten.
Sekretæren udsender protokollen fra mødet senest 8 dage efter mødets afholdelse.
Indsigelser over protokollens indhold bør tilskrives formanden senest 5 dage efter
modtagelse.
Godkendelse sker på det efterfølgende møde ved mundtlig tilkendegivelse.
Underskrivning af protokollen sker ved første møde med fysisk tilstedeværelse.
Eventuelle rettelser/tilskrivninger skrives ind i protokollen for det efterfølgende møde.
Protokollen opbevares hos sekretæren med kopi hos formanden.
Protokollen opbevares i minimum 5 år – gerne længere.
Referat til offentliggørelse i medlemsbladet Gravhunden
Sekretæren udfærdiger i samråd med formanden et referat fra bestyrelsesmødet og
dets beslutninger til offentliggørelse i førstkommende nummer af Gravhunden.

Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 5 dage efter mødets
afholdelse.
Indsigelser over referatets indhold tilskrives formanden og sekretæren senest 2 dage
efter modtagelse.
Formanden sender referatet til Gravhundens redaktør for optagelse under "Officielt".
Bestyrelsen

Fremtiden for vandapportering i DGK
I de seneste år har ildsjæle taget fat på vandapportering som en ny aktivitet i DGK. Bestyrelsen vil i
efteråret evaluere på de foreløbige erfaringer. Har du synspunkter i den forbindelse, så hører vi meget
gerne fra dig. Skriv til bestyrelse@dgk.dk inden den 1. september.

Tjek hvalpen - før du handler!
Du skal bruge hovedet og ikke maven, når du køber hund.
Lad dig ikke lokke af smarte hundehandlere på fx nettet.
Du risikerer, at få en ulovligt importeret hvalp, der måske er adfærdsforstyrret eller har sygdomme. Søg
viden og kræv dokumentation, når du handler. Det er din sikkerhed for en sund og glad hvalp.
Anskaffelse af en hundehvalp bør altid indebære grundige overvejelser. Den Danske Dyrlægeforening,
Fødevarestyrelsen og Dansk Kennel klub har i samarbejde udarbejdet retningslinjer, der kan hjælpe dig.
På tjekhvalpen.dk kan du læse mere om de ting du bør være opmærksom på inden du anskaffer dig en
hundehvalp.
God fornøjelse med køb af hvalp.

Køb af hvalp i udlandet
Vælger du at købe en hvalp i udlandet, skal hvalpen leve op til EU-reglerne for indførsel af hunde.
Det betyder, at den skal være chipmærket og udstyret med enten et gyldigt EU-Selskabsdyrspas (for hvalpe
fra EU og visse lande med EU-vilkår) eller et gyldigt Veterinærcertifikat (for hvalpe uden for EU). Derudover
skal hunden som udgangspunkt være rabiesvaccineret mindst 21 dage før deres afrejse til Danmark.
Du kan også læse mere om indførsel af hunde på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Skriv
Sådan rejser du med din hund i søgefeltet.” (Kilde: tjekhvalpen.dk)

