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Referat fra styremøte  
Norsk Grand Danois Klubb 22. Februar 2018 

 

Innkalt: 

• Heidi Lund (Styreleder) 

• Berit Holter (Kasser) 

• Rikke Pedersen (Sekretær) 

• Nina Ousdal (Vara 2)  

 

• Steinar Moen (Vara 1)  

• Siri Tranby (Nest Leder) – deltok ikke 

• Hege Randi Tørressen (Medlem)

  

Saker:  

 
1) Referat fra forrige møte – lukket/åpne poster 

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

• Dommerkompendiet er ferdig og trykt, vil 

• Helt ferdig – blir sent til alle norske dommere.  

• Grand Danois deltok med en gul og en tigret hannhund på fjor årets rase parade i 

forbindelse med Dogs4all. 

• Klubben har fått en henvendelse fra en i Trondheim som ønsker at arrangerer nået i 

forbindelse med hundensdag i Trondheim. Klubben vil fortsatt reklamerer på klubbens side 

på FB om andre medlemmer er interessert i at gjører det samme.    

• Klubben har søkt om at kunne holde blodspor prøve i 2018.  

• 2018 kalender ble trykk i 50 eksemplarer og alle med unntatt av et par enkelte er solgt.  

 

2) Innkommende post 

• Høring på lovverk fra NKK – Regelverk som gjelder for NGDK føres opp og meldes inn som 

sak til årsmøtet – aksjon Heidi 

• Invitasjon fra DGDK i forbindelse med samarbeid mot «Hypertype». Styret støtter et slikt 

samarbeid men ser av agendaen at saken om å endre rasens tilhørighet til Danmark være 

fyller mer på agendaen end Hypertype saken. Det ble derfor besluttet at NGDK deltar på 

skype. 

 

3) Møte med DGDK 

• Se punkt 2 

 

4) Januarutstilling 

• Utstilling ble gjennomført med stor suksess (nesten 750 hunder tilmeldt). Klubben har i 

etterkant mottatt flere hyggelige tilbakemeldinger fra dommere, ring personell og 

utstillere. Der er søkt om utstillingen 20. jan 2019.  

 
5) Pinsetreff 2018 

• Dommer lørdag: Dale Tarbox. Dommer lørdag blir Patrice Lawrence (da Pat Haltmeier 

dessverre meldte avbud).   
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6) Årsmøte 2018 

• Årsmøtet vil bli avholdt 7. april 2018 på Letohallen kl 12:00. Der blir medlemsmøte etterpå 

– førstehjelps kurs for Grand Danois av veterinær og akupunktør Nina Holt.  

 
6a. Lovverk 

• Se punkt 2 

6b. Fullcertordningen 

• NKK har åpnet opp for at raseklubbene kan søke om fritak fra fullcertordningen – om 

saken blir vedtatt vil fullcertordningen ikke være gjeldende for rasen fra 01.01.19. 

Styret stemte om saken skulle tas opp på årsmøtet, 4 stemte for, 2 stemte imot.  

 

7) Eventuelt 

• Forslag om mulighet for kurs/ aktivitets komite ble tatt opp – tanken modnes videre og vil bli tatt 

opp på neste styremøte.   

• Klubbens Facebook side er endret til at kun medlemmer kan poste og kommenter innlegg.  
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