
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde Dansk Gordon Setter
Klub.

Mødedato og sted 2022-04-30, Hos Jan

Referent Torben Striboldt

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

Fraværende Ingen

Emne Beslutning/kommentar

Jubilæum/Hovedpr
øve 2022

Det endelige regnskab er endnu ikke modtaget.

Efterårsprøver Efterårsprogrammet er gennemgået. Der mangler et par detaljer, og
når disse er afklaret, meldes der ud.

Setterdage I år uheldigt datosammenfald med DJ racedyst.

SJD udstilling Christina Bak og Anne Geisler arrangerer ringtræning forud for
dette. Opslag på hjemmeside og FB i nærmeste fremtid.

SJD
bestyrelsesmøde
og
repræsentantskab

Afholdes 10. maj, orientering fra formanden om den aktuelle
dagsorden.

Internationalt
samarbejde og
netværk.

Gordon setter klubben i Tyskland har udtrykt ønske om at have et
samarbejde omkring træning og prøver. Der arbejdes videre med
henvendelsen

Hjemmeside Efter flere iterationer fastholdes nu et layout med fokus på nyheder
og aktivitetskalender. Herudover trænger flere af de faste sider til en
gennemgang og opdatering. Dette arbejde vil foregå løbende.

Medlemsforum på
Facebook.

Gruppen er oprettet, men omdøbes, og frigives herefter.

Mentorordning Mentorordningen er ved at tage form, og aftaler med mentorer i hver
landsdel næsten helt på plads.

Pokaler Statusoptælling af pokalsamlingen viste flere mangler, som vil blive
efterlyst på hjemmesiden.
Herudover beslutning om anvendelse af jubilæumsgaverne som
følger:

● Danmarksmesterskabspokalen udskiftes med

mailto:torben@striboldt.net


bronzeparhøns, som vi modtog i gave fra vores
søsterklubber til jubilæet. Den gives til bedst placerede
gordon setter.

● Sølvrypen (jubilæumsgave fra NGK) gives til bedst placerede
gordon setter ved mesterskabsprøven (forår) .

● Jerpen (jubilæumsgave fra Erling Clausen) gives
fremadrettet til årets unge gordon setter.

● Glasrype (jubilæumsgave fra den finske gordon setter klub)
gives til bedst placerede gordon setter på dansk jagthunde
derby

● Træjerpe (jubilæumsgave fra SGSK) gives til årets gordon
setter.

Årbog Der skal udsendes faktura til annoncører.
Årbøger som ønskes tilsendt faktureres med 50,-kr.
Der blev drøftet forslag til udvalg til for 2023.

Sponsor Vi har pt. ingen skriftlig sponsoraftale, men der arbejdes på at
etablere aftale med en ny sponsor.

Merchandise Vi har stadigvæk pins på lager, og herudover arbejdes der videre
med forskellige nye ideer.

Inspirationsdage i
DKK

Vi afventer nærmere til vi har modtaget et oplæg.

Kontingent Der pålægges fremover +50 kr. i gebyr for udenlandske medlemmer,
til dækning af overførselsomkostninger, som ellers ville reducere
kontingentindbetalingen med tilsvarende.

Opfølgning på manglende kontingentindbetalinger.

Diplomer Diplomer anvendes fremadrettet til:
● Udstilling.

○ På SJD Vissenbjerg, kun BIM,BIR, avlsklasse og
opdrætsklasse.

● Apporteringsprøver
● Nye hundeførere
● Andre kurser


