Referat af bestyrelsesmøde i DDK
Lørdag d. 11.11.2017
Hos Ann
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen (v/Søren H. Hansen):
- Søren byder velkommen, da alle er fremmødt er vi fuldtallige og beslutningsdygtige.
2. Indkommen post:
- Det meste af den indkomne post er rundsendt og vil blive behandlet under de respektive poster.
- BHU møde i DKK, Jacob deltager.
- IDC referatet er oversat og rundsendt i bestyrelsen.
3. Orientering fra kassereren (v/Tage Smith):
- Tage har forhørt sig ved Deki omkring vores filer til DDK’s logo og de har desværre ikke noget liggende.
- Medlemstallet pr. d.d.: 209 medlemmer.
- DM regnskab, DM gav underskud som Tage selvfølgelige har betalt for gruppen.
- Udstillinger har i år givet et overskud på 3261 kr.
- Et beskedent overskud forudses på regnskabet. I forhold til de arrangementer vi har afholdt er det
ganske fint.
- Vi har haft fået en regning fra en udlænding der ville have 3000 Euro, men den røg vi heldigvis ikke på.
- GF: forslag til indkaldelse til GF.
4. Orientering fra den avlsansvarlige (v/Jytte Nielsen):
- Rigtig gode udstillinger i grupperne i år.
- 2 medlemmer har bedt om klubjuniorcertifikat, Charlotte Nielsen og Ibiza, Galina og Balthazar.
- Orientering fra DKK om at man nu kan søge på titler på hundeweb.
- Orientering om Ole Staunskjærs død.
- Pointstillingen er opdateret, vil komme i blad og på hjemmeside.
- Guld-, sølv- og bronzehunde: billeder til uddeling på GF, Jytte har rykket medlemmerne for at indsende
disse.
- Modtaget pr mail en ny håndbog for specialklubber.
- Udstillinger for 2018, datoer er på plads.
- DKK, et medlem gjorde os opmærksom på at DKK udsendte de gamle foldere i hvalpemappen. Jytte har
haft kontakt med DKK og har fået dem til at smide de gamle ud.
- Skrivemaskiner, vi har et par stående som ingen bruger. Jytte vil sende en mail til grupperne om det er
noget de kan bruge, da systemet jo er gået over til tablet. Ann vil gerne have en stående som sekretær.
- DNA resultater fra ZTP’en, deltagerne har ikke modtaget noget endnu. Merete Dalgaard har lovet at
rykke tyskerne igen.
- Lene Andersen, vil i gang med ringsekretæruddannelsen.
5. Orientering fra den brugsansvarlige (v/Jacob G. Nielsen):
- Et godt år med mange tilmeldinger til især DM men også mange lokale prøver.
- Jacob deltager ved BHU møde d. 15. november, han vil tage Maria Edlefsens forslag vedr. tidsfrister for
resultatlisteindsendelse med til DKK. Jytte svarer Maria i første omgang. Tillige vil han spørge DKK vedr.
udstedelse af resultathæfter i andre specialklubber.
- Koordineringsmøde, referat samt rettelser til samme er modtaget. Alle var enige om at deltagerantal på
mødet var for stort til at deltagerne kunne koncentrere sig. Vi skal have lavet nogle regler for, hvor
mange der deltager.
- Drejebog for afholdelse af prøver er rundsendt til grupperne.
- Pokalerne fra DM var rigtig pæne. Disse var fra Pokalvertrieb med vores logo. Måske kunne vi lave en
aftale omkring at vi bestiller alle vores pokaler der til alle vores arrangementer.
6. Orientering fra webmaster/sekretær (v/Ann-Christina Jensen):
- Ny mailadresse oprettet til sekretærposten.
- Pt arbejdes der på hjemmesiden, der ikke kører helt som planlagt.
7. Eventuelt:

- Jytte har fundet forsamlingshus til GF.
8. Næste møde 10.02.2018:
- Kl. 11.00 ved Ann

