
Referat fra bestyrelsesmøde Dansk Gordon Setter Klub.

Mødedato og sted 2022-02-08, 17:30, Hos Bjarke i Nykøbing Mors

Referent Torben Striboldt

Deltagere John Bak (JB), Erik Lystrup Nielsen (ELN), Bjarke Farsinsen (BF),
Torben Striboldt (TS)

Fraværende Jan Schneider Poulsen (JSP)

Emne Beslutning

Jagtmesse i
Odense 1-3 april

Vi har gratis stand.
ELN sender skriv herom til TS (web/fb)

Bestyrelses-
ansvarsforsikring

ELN tager kontakt til DKK/SJD for yderligere information

Medlemsliste JB sender listen til TS, som ligger den på fællesdrev for bestyrelsen

Kontingent 2022 TS sætter påmindelse på web/fb

MobilePay BF/JB undersøger omkostningerne ved at have flere numre.

Træningssamlinger Forslag om at øremærke overskuddet til en læringsfond. BF

Revisor Ved ekstraordinær generalforsamling blev der ikke valgt ny revisor til
erstatning for BF. Rene Madsen har sagt ja til at være revisor.

Hundeweb JB vil tage sig af at oprette prøver.

Medlemssider Medlemssiderne på www.dgsk.dk har hidtil krævet login. Dette krav
dropper vi, således at der fremover er fri adgang. TS.

Brugs- og
vinderklasse på
Fyn

16. september.
JB vil spørge 2 fynske dommere.
Invitation til ES+IS+B+DPK

Darket JB kontakter Ole Smidt.

Apporterings-
træning i
Nordjylland

ELN spørger Preben Pedersen, alternativt i Morsøjagthundeklub ved
BF

Gordon Castle ELN orienterede, at turen i år bliver fra den 28/8-1/9

Forum til klubdebat FB gruppe kun for medlemmer, hvor der er mulighed for debat.
Gruppen er ikke til billeder!  Disse vil vi gerne have ud på den
offentlige side. TS

mailto:torben@striboldt.net
http://www.dgsk.dk


Mentorordning Det er besluttet, at oprette en mentorordning for nye medlemmer. Vi
skal i den forbindelse have fremstillet et skriv, som nye
hvalpekøbere kan få i hånden og tilbyder herudover 1 års gratis
medlemskab.

100 års Jubilæum

Fotograf Vi forsøger, at få aftale med en fotograf på hvert hold.

Landskamp Vi får fremstillet 10 dækkener til hundene med dannebrog samt
klubbens logo.
ELN

Pokaler ELN, BF og Anne Geisler inddriver og forbereder pokaler inden
hovedprøve.
JB spørger Klaus Aude, om han vil overtage arbejdet herefter.

Næste møde Ikke aftalt


