
Referat fra bestyrelsesmøde Dansk Gordon Setter Klub.

Mødedato og sted 2022-06-25, 22:30, hos Erik Lystrup Nielsen

Referent Torben Striboldt

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

Fraværende Jan Schneider Poulsen (JSP)

Emne Beslutning

Godkendelse af
seneste referat.

Godkendt

Gennemgang af
regnskab fra
hovedprøve

Jubilæumsregnskabet blev gennemgået.

Udstillingssdomme
r seminar.

Vi bakker op om initiativet, og foreslår, at det foregår i SJD regi.

Pokaler Ønske om at ansvarlig for udstilling i Vissenbjerg (Christina Bak) og
på setterdage (Anne Geisler) overtager ansvar for pokalerne til de
samme arrangementer.

Tyskland ELN aftaler datoer nærmere.

Årbog Klaus og Pernille Aude overtager annoncesalg.

Vintermøde Vi ønsker at spørge i vores medlemsforum om forslag til emner ifm.
og om det er en god ide at afholde vintermøde kun for DGSK
medlemmer.  (TS)

Merchandise Statusopgørelse: Salgspris 30 kr./styk. Udleveres personligt ved
lejlighed, men kan sendes mod betaling. Indbetaling på mobilepay
236996  og formular på hjemmeside. TS
Deles i et lager Jylland og Sjælland
15 Pins med spyd
89 Pins med lås
2 pins med skrue
1 Manchetknap

ELN undersøger videre med T-Shirts med logo og tekst broderet.
Klistermærker til bil med DGSK logo: ELN undersøger.
Beach flag og bannere med teksten Gordon Setter.

mailto:torben@striboldt.net


Lydighedstræning Sjælland, start lørdag den 10/9 og hver 3 uge i Sandby ved
Ringsted. Ansvarlig: TS, Anne Eliasen

Åbent
bestyrelsesmøde

Mødet blev afviklet som en del af bestyrelsesmødet med 2
deltagere. Ingen punkter blev drøftet under det 5’ korte møde.

Avlsfond Fundats for fonden er ukendt. JB vil rette henvendelse til Peter
Jensen for nærmere undersøgelse.
Reglerne for at søge midlerne skal være offentlig tilgængelig.

Efterårsvinderklass
e 2023

Jylland, JB undersøger.

Mailadresser Ønske om domæne adresser til bestyrelsen.
formand@dgsk.dk, naestformand@dgsk.dk, sekretaer@dgsk.dk,
bestyrelsesmedlem@dgsk.dk, kasserer@dgsk.dk

TS

Apportvildt Fryser er bevilget til Sjælland og Jylland.
Klubben kan lægge ud for vildt, der indkøbes i løbet af vinteren.
Pris for træning: 60,- /gang eller 500,- for 10 gange.

1 års gratis
medlemsskab

Definition: Gratis medlemsskab i det kalenderår hunden hunden
fylder 8 uger. Kun for helt nye medlemmer. Opdrætter melder
hvalpekøberne ind til kasseren, og udleverer samtidig velkomstbrev
fra klubben sammen med foldere og en gammel årbog.

Forderby 2023 Fyn, Sidste weekend i februar, Ravnholt og Lykkesholm godser.

Mentorordning Udvalget har afholdt opstartmøde, præsentationsmateriale er meldt
klar til offentliggørelse 1/7 på hjemmeside og i næste nummer af
jagthunden.

Eventuelt Ole Kaj Frank er administrator for vores FB side, men kan ikke
slettes fra denne rolle, fordi han har oprettet den. Han kontaktes af
JB for at få ham selv til at melde sig ud.

Næste møde Ikke aftalt.
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