Referat af bestyrelsesmøde i DDK.
Lørdag 10.02.2018 kl. 11.00
Hos Ann
Dagsorden.
1. Formanden byder Velkommen (v/Søren Hansen):
- Søren byder velkommen og da alle er mødt frem er vi fuldt ud beslutningsdygtige.
2. Indkommen Post:
- Det meste er rundsendt og det forskellige kommer på de respektive poster.
3.Orientering fra Kassereren (v/Tage Smith):
- Tage gennemgik det reviderede regnskab for 2017 og bestyrelsen gennemgik budgettet for 2018.
4. Orientering fra den avlsansvarlige (v/Jytte Nielsen):
- Dommerliste for DKK udstillinger i 2019 modtaget.
- Jytte har noteret sig at vi har 2 medlemmer, der har 25 års jubilæum i 2018.
- Nyt udstillingsreglement modtaget vedr. udstillinger fra DKK.
- Sponsorer er ok til Guld- sølv og bronzehunde 2017.
- Gebyrstigning for udstillingstilmelding.
- Orientering modtaget fra DKK vedr. Ares, tilmeldingssystemet til udstillinger. Der kan ikke efteranmeldes
for eftertiden.
- Sag med en hund, der havde fået hvalpe og efter parring et dårligt HD-resultat. DKK har givet hvalpene
stambog dog med avlsforbud.
- Nye gebyrtakster modtaget fra DKK for udstillingsdommere.
- Mailhenvendelse fra Gr. Thy, der gerne vil afholde en ZTP i 2018, evt. sidst på året. Jytte vil gerne at det
bliver lagt over til den nye bestyrelse.
- Store Hestedag, er videresendt til Jin Suhr.
5. Orientering fra den brugshundeansvarlige (v/Jacob G. Nielsen):
- Mail fra Teres H. med svar på Jacobs spørgsmål. Teres er ejer af PerfectMatch og har ejerbevis.
- Mail fra Lene Andersen og Lars Christian Andersen, vedr. godkendelse af DM deltagere.
- Referat modtaget af brugshundeudvalgsmøde.
- Gebyrstigning for prøver i DDK på 50 kr., dette er blevet besluttet på koordineringsmødet med grupperne.
- Hundeførerkonkurrence fortsætter med de nye regler, der er besluttet på koordineringsmødet.
Gruppekonkurrence slettes.
- Formandsmøde d. 17.03.2018, Jacob deltager da Søren er forhindret.
- Jacob vil gerne have link på hjemmesiden til IDC WM.
6. Orientering fra Webmaster (v/Ann-Christina Jensen):
- Hjemmesiden skulle gerne være opdateret vedr. referater m.v.
7. Orientering fra sekretæren (v/Ann-Christina Jensen):
- Indkomne forslag blev gennemset.
- Alle DDK’s vedtægter er godkendt af DKK pr. januar 2018.

