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Referat fra styremøte 
Norsk Grand Danois Klubb 08. Oktober 2018 

 

Innkalt: 

•Heidi Lund (Styreleder) 

•Birgitte Aulin-Jansson (Kasserer)  

•Rikke Pedersen (Sekretær) 

•Tonje Bjørnskau (Vara 2) 

•Berit Holter (Vara 1)  

•Siri Tranby (Nest Leder) – Ikke tilstede 

•Hege Randi Tørressen (Medlem)  
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Saker:  

 
1) Referat fra forrige møte – lukket/åpne poster 

• Muligheter for mental testing 

o Status: det har så langt ikke vært mulig å få arrangert en klubbdag hos 

«Østli hundesenter», da de er veldig opptatt. Klubben oppfordrer derfor de 

medlemmene som er interessert i å mentalteste hundene sine til selv å ta 

kontakt for å avtale time. 

• Aksjoner notert i forrige referat fra årsmøtet 2018 er ferdigbehandlet med unntak 

av godkjenning av lovendringen. Denne ble ikke godkjent av NKK pga. av feil mal. 

Lovendring må derfor opp til ny godkjenning på NGDKs årsmøtet 2019 før den på ny 

kan sendes til godkjenning i NKK. 

• Der har vært dialog med DGDK mht. GD-alliansen (se forrige referat). NGDK ønsker 

derfor inntil videre og avvente neste utspill fra DGDK. 

• Nora Skotaam er gått inn i avlsrådet 

• Etter samråd med distriktskontaktene, er ordningen nå avviklet   

• Klubben har siden forrige styremøte avholdt 2 svømmetreff for klubbens 

medlemmer (27.05.18 og 20.09.18) 

• Oppdretterseminar ble avholdt de 10. juni 2018 

• Minneutstillingen ble avholdt den 8. september 2018 på Drammen hundepark med 

Esben Eng som dommer. Som i fjor var der sosial sammenkomst og moro etter 

utstillingen. 

 

2) Innkommende post 

• Klubber med omsetninger > 140.000 NOK er pliktet til å registrer seg i 

momsregisteret. Det ble diskutert hvorvidt der er krav til revisorsjekk før 

registrering. Aksjon: Birgitte sjekker  

• Heidi orienterte om at klubben (ved styreleder) mottar lister fra NKK over 

«disiplinærsaker». Dette er blant annet for at fange opp at personer utestengt fra 

NKK ikke blir medlemmer i raseklubbene 

• Der er kommet invitasjon til NKK avlsrådskurs 2019 (26-27.01.19). Styret foreslår å 

tilby Nora Skotaam og Lisbeth Høgmo deltakelse (begge sitter i klubbens avlsråd). 

Klubben dekker kurs og opphold (og opptil til 1000 NOK for reise til Lisbeth Høgmo 

pga. lang reisevei) 

• BSI skjemaet er evaluert og kommet i ny revidert utgave. Det er blitt tydeliggjort at 

mastiff typen ikke er ønskelig ellers er punktene uendret for Grand Danois. 

 

3) Minneutstillingen fremover 

• Det ble diskutert forskjellige muligheter for å få bedre økonomi etter 

Minneutstillingen. Forslag om å arrangere valpeshow for alle raser før utstillingen ble 

besluttet å prøve i 2019. Berit videreformidler til utstillingskomitéen samt sjekker om 

de har bestill Drammen hundepark for 07.09.2019.   

 

4) Årsmøte 2019, sted og dato 
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• Torsdag 4. april 2019 kl 19.00 på Peppes Pizza (Stortings gata 4, Oslo) 

 

5) RS 2018 

• Heidi deltar på RS 2018. Birgitte stiller som vara   

o Styret diskuterte hvordan NGDK forholder seg i de forskjellige sakene som 

skal behandles på RS. NGDK vil i all hovedsaklighet støtte fellesalliansen.  

Mht. Sak B (antall stor cert) var der enighet om å støtte forslag om tildeling 

av stor cert også på nordiske utstillinger (uten endring av stor cert til rase 

klubbenes rasespesialer). Der var enighet om at Grand Danois fortsatt kun 

skal delta på ca. 55 utstillinger årlig (blir kanskje et unntak i 2019, dersom de 

nordiske utstillingene får stort cert (behandles på RS 2018).  

 

6) Tilbakemelding fra komitéer 

• Stort Sett (Hege): frist for neste blad er 1. november  

• Avlsråd (Heidi): Styret diskutert muligheter for å få flere til å melde sine Grand 

Danoiser når de dør (med årsak), for å sikre et større statistisk grunnlag for levealder 

samt avlsstrategi. Aksjon: Rikke lager et forslag til oppfordring om å benytte dogweb 

til dette som kan postes på sosiale medier  

• Utstillingskomiteen (Berit): Det begynner å haste med dommere for farge- og 

minneutstillingen 2019. Aksjon: Berit tar det opp med utstillingskomitéen 

• Aktivitetskomitéen (Tonje): Ingen info denne gang 

 

7) Bruk av FB-gruppen 

• Styret diskuterte «hva er god tone» på klubbens facebookside 

 

8) Brev til ikke skandinaviske dommere 

• Heidi informerte om et brev som er utarbeidet til å bli sendt til ikke-skandinaviske 

dommere som skal dømme i Norge, for å sikre at der dømmes mht. standarden 

 

9) Økonomi, hvordan står det til? 

• Status pr. i dag. Kapitalkonto: 213.000 NOK, brukskonto: 20800 NOK, helsekonto: 

8000 NOK. Der mangler fortsatt inntekter i forbindelse med pinsetreffet. 

 

10) Bruk av database 

• Rikke informerte kort om IWDB – Irsk wolfhound database. Der var enighet om å få 

mer informasjon om dette og invitere initiativtakerne av databasen til et nettmøte 

evt. sammen med dansk og svensk Grand Danois klubb. Aksjon Rikke 

 

11) Eventuelt 

• Heidi informerte at det ifb. med opprettelse av klubbens aktivitetskomité ble sendt 

en henvendelse til GD-gjengen om mulighet for fellesaktiviteter. GD-gjengen ønsker 

å fortsette for seg selv. 

 

12) Dommeroversikt 
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Utstilling: Dommer: FCI Annet: 

Spesialen 2019 Mickey McLennan Nei* Akseptert: 31.10.17 

Kontaktperson: Rikke 

Fargeutstillingen 2019  N/A  

Minneutstillingen 2019    

Spesialen 2020 Gary Hooker Nei* Akseptert: 19.03.18 

Kontaktperson: Rikke 

Fargeutstillingen 2020    

*Dispensasjon søknad må sendes NKK senest 3 måneder før utstillingen! 


