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Referat fra styremøte  
Norsk Grand Danois Klubb 15. Mai 2018 

 

Innkalt: 

•Heidi Lund (Styreleder) 

•Birgitte Aulin-Jansson (Kasser) 

•Rikke Pedersen (Sekretær) 

•Tonje Bjørnskau (Vara 2) 

•Berit Holter (Vara 1)  

•Siri Tranby (Nest Leder)  

•Hege Randi Tørressen (Medlem) – deltok ikke 
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Saker:  

 
1) Referat fra forrige møte – lukket/åpne poster 

• Muligheter for mental testing – Heidi Sjekker (utsettes til høsten)    

• Årsmøtet (se egen protokoll) ble avholdt 7. april på Letohallen med etterfølgende 

medlemsmøte hvor veterinær og akupunktør Nina Holt holdt førstehjelps kurs for 

Grand Danois.  

• Nina Dahlen har laget en «flyer» som vil omdeles på pinsetreffet vedrørende 

aktivitets komitéen. 

 

2) Innkommende post 

• Høring fra NKK angående omorganisering av NKK –  Siri og Heidi gav en kort info om 

saken. NGDK støtter RFA’s forslag. 

 

3) Årsmøte  

• 2018 Aksjoner 

i. Protokoll og evt. lovendringer skal sendes til NKK – Aksjon Heidi 

ii. Nytt styre skal registreres i Brønnøysund registret – Aksjon Heidi 

iii. Regnskap sendes til NKK for refusjon av moms 

 

• Klubben har avholdt årsmøtet nær Gardermoen (Letohallen) på en lørdag 2 år på rad 

uten av det har økt deltakelsen på årsmøtene. Leie av lokale på Letohallen er 

kostbart. 

 

• 2019: Styret besluttet at siden nærhet ved flyplassen på en lørdag ikke har økt 

deltakelsen på møtene, vil årsmøte 2019 bli avholdt en torsdag i Oslo området.  

Aksjon: Heidi foreslår en mulig dato  

 

4) Pinsetreff 2018 

• 6 valper og 60 voksne tilmeldt, Dommer lørdag: Dale Tarbox. Dommer Søndag blir 

Patrice Lawrence  

• Utstillingskomitéen har satt opp vaktliste – alle hjelper til  

 
5) GD-alliansen 

• Heidi gav en kort info vedrørende referatet fra DGDK’s møte vedrørende 

«hypertype» (Referatet er mottatt på e-post, der var ikke deltakelse fra NGDK i 

møtet). DGDK ønsker å få overført Grand Danoisen til Danmark og forslår en deling 

av rasen, hvor «hypertypen» (Deutsche dogge) forblir tysk. DGDK ønsker at NGDK går 

inn i alliansen – NGDK stiller flere spørsmål:  

i. Hvordan er det tenk gjøres? Skal der utarbeides en konsekvens utredning? 

Hvordan skal der avles? Hvilken kommunikasjon har der vert med Tyskland? 

• Heidi oppsummerer spørsmålene og sender de til DGDK 
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6) Komiteer og Aktiviteter fremover 

• Avlsrådet: Elisabeth Bugge er gått ut av avlsrådet. Nora Skotaam er forslått inn som 

nytt medlem. Heidi sjekker om hun er interessert. 

• Distrikts kontakter: fått tilbakemelding om at disse får veldig få henvendelser da 

spørsmål i dag tas på FB. Styret sjekker med distrikts kontaktene om hvorvidt de 

syntes at ordningen skal opprettholdes.  

• Material forvalter: Berit 

• Svømmetreff - Tilbud til medlemmene. Klubben har forhandlet en pris 1000 nok for 4 

timer.  

• Oppdretterseminar: 10. juni (Letohallen fra 11-16) – 15 påmeldte (de fleste 

oppdretter som er medlem i klubben kommer). Heidi oppretter FB gruppe for alle 

som har meldt seg på - så info kan bli lagt ut til gjennomlesning i forkant av 

seminaret.  

• Hundens dag 2018 – 9 juni. Info er lagt ut på FB med oppfordring om deltakelse.  

 

7) Dommeroversikt 

 

 
 

8) Roller og ansvar styrevalgte, hvem gjør hva? 

• Henvendelser på e-post (til felles mail): Heidis ansvar  

• Godkjenning av nye medlemmer på FB siden: Heidi, Rikke og Berit 

• Kontakt punkt til komiteene samt ansvar for at informere tilbake til styret: 

i. Hege kontakt punkt til Stort Sett 

ii. Heidi kontakt punkt til Avlsråd 

iii. Berit kontakt punkt til Utstillingskomiteen 

Utstilling: Dommer: FCI Annet: 

Minneutstillingen 2018 Espen Eng Ja Kontakt person: Nora 

Aksjon: Rikke sender «asignment» når tid 

nærmere seg 

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! 
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iv. Tonje kontakts punkt til aktivitets komitéen 

 

• Viktige saker/ avklaringer mellom styremøtene skal tas på styret FB side så alle får 

samme informasjon samt med til å ta beslutningene. 

 

9) Eventuelt  

• Sikre at mail adressen er opp å gå for de nye medlemmer – Aksjon Heidi 

 

 

 
 


