Dansk Hovawart Klub
________________________________________________________________________
Assens d. 17. juni 2020
Ref. af bestyrelsemøde d. 17. juni 2020
Mødedeltagerne: Niels Møller Christensen, Peter Motensen, Katharina Gaca, Andreas Petersen,
Steen Larsen
Afbud: Lotte Jensen

Pkt. 1

Generalforsamling:
Afholdes på Fyn med mulighed at deltage via videolink.
Afholdes d. 4. juli kl. 13,00, (frokost kl. 12.00), hvor der er mulighed for at træne hund kl. 09.00
Der skal være tilmelding til både fysisk og video. Tilmelding sker til formand og Peter opretter
et link, som sendes til dem der ønsker denne form.
Annonceres via hjemmeside og FB senere i dag.
Lotte kontaktes om hun ønsker genvalg.
Der mangler yderligere en person til suppleantposten. Efterlyses på indkaldelsen.
Der mangler en suppleant til revisor
Sarah vil gerne stille op som suppleant
Steen kontakter Carsten om han fortsat vil være dirigent.
Mad: Der bestilles sandwich – Steen bestiller fra Glamsbjerg.
Beretning fra de enkelte udvalg er klar inden d. 4. juli.
Vi skal lige have check på net forbindelsen til mødelokalet.

Pkt. 2

Pkt. 3

Regler for indlæg på FB
Snak om, hvem der har rettighed til at fjerne indlæg fra hjemmesiden.
Niels foreslår, at der nedsættes et udvalg, der efter enighed, tager stilling til om indlæg skal
fjernes.
Efter diskussion om emnet, er det besluttet, at fremover nedsættes udvalg, bestående af Lotte
og Niels. Kriterier for at fjerne fremgår af FB siden.
Det er kun deciderede salgsannoncer der fjernes, men fotos fra hvalpegård og l, avlskåringer
og lign.
Steen snakker med Lotte, om at for at undgå at Lotte står alene med ansvaret for at fjerne
indlæg , og det er vigtigt at vi undgår at lader os styre af personlige holdninger fra
henvendelser.
Ny udstillingsform for DKK
Det fremsendte forslag fra DKK, passer ikke på nuværende tidspunkt ind i DHK´s strategi for
klubbens specialudstillinger.
Katharina skriver til DKK og fortæller om klubbens strategi og at vi vender tilbage, hvis
holdningen i klubben ændres.
Udstillinger i DHK og også et socialt arrangement.
Katharina gennemgik oplægget fra DKK, som i hvert fald indebære at DKK tjener penge,
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Pkt. 4

Udstilling Roskilde
Arealet ved Roskilde- vikinge-skibene er ok. Politiet er kontaktet og informeret.
Katharina kontakter dommeren Anette om hun fortsat vil komme. Det undersøges om der er
andre dommere i nærheden af DK, som evt. kunne komme – evt. Kirsten Wesche som reserve.
Katharina sender invitation til udstilling i Roskilde, og så kommer den på hjemmesiden,

Pkt. 5

Formidling af info til medlemmer fremover
Tages op på generalforsamlingen.
På nuværende tidspunkt, er der ingen i bestyrelse/udvalg har ikke interesse.
Uanset hvilken form der vælges, er det vigtigt at der findes en ansvarlig.

Pkt. 6

Økonomi:
Er udsendt til hele bestyrelsen.
I forhold til sidste år, så er vi ca 11.000 bagud ud i forhold til 2019, men samtidig er klubbens
formue øget en del, fordi vi ikke har haft udgifter til forskellige arrangementer.

Pkt. 7

Pkt. 8

IHF-møde 2021
Der er bestilt lokaler i SkærbækOmkring overnatning, er det vigtigt at opfordre deltagerlandene til at fylde husene op, men i
sidste ende, er det det enkelte landes beslutning.
Tilbuddet skal lyde på pris dobbeltværelse (enkeltværelse koster det samme).
Det arbejdes der videre med. Skal være klar i september/oktober, sendes elektronisk.
Dommerforslag: Sigrid Entemann eller Kirsten Weche eller Susanne Hagmann eller Dieter Lang
Evt.
Niels: DKK/kåringsudvalget, og deres måde at kontakte og tvinge klubber. Det kan ikke være
rimeligt, at vores uddannelse bliver tilsidesat, for at gennemføre egne ideer.
Klubben kan godt bruge vores egen udvidet beskrivelse. Problemet er at udvalget i DKK ikke er
lydhør over for specialklubberne.
Der skal tages kontakt til Jørgen Hindse Madsen, omkr. problemstillingen og hvilke overvejelser
DHK har, med opfordring til at DKK går ind i problematikken.
Efter Take-off arrangementet tager vi stilling til hvad der skal ske.

Pkt. 9

Niels og Susanne tilmeldt generalforsamlingen

