
 

Norsk Grand Danois Klubb 
REFERAT 1 / 2019 –  
 
Dato  : Torsdag – 25. april 2019 Kl. 18:00 
Sted  : Karihaugen 
Innkalt  : Hovedstyre ; Heidi Lund, Berit Holter, Birgitte Aulin-Jensen, Tonje   

  Bjørnskau, Siri Tranby, Hege Randi Tørresen, Nora Skotaam (ny) 

Frafall : Birgitte Aulin-Jensen 

 
 

SAK 
Nr. 

Saker Kommentar 

1/19 Gjennomgang av referat fra forrige møte  Utført 
2/19 Innkommet post: 

a) 
Mottatt informasjon fra NKK vedr. HD / avlesning 
 
b) 
Hundens dag, har styret resursser til å involveres                
i dette? 
 
 
c) 
Mottatt e-post fra medlem vedr. et ønske om å ta opp en 
sak ang. tidl. (2016) donerte midler 
 
d) 
Mottatt e-post fra medlem vedr. ønske om å utferdige en 
instruks for NGDKs valgkommitee.  

 
 
Informasjonen legges ut på FB-siden 
(Heidi) 
 
Styret kan ikke påta seg dette men 
informasjonen legges ut på FB-
siden(Heidi) 
 
Ikke innvilget. (Sekretær sender svar 
til vedkommende) 
 
 
NGDK følger NKKs retninglinjer for 
Valgkommitee. (Sekretær sender svar 
til vedkommende) 
 
 

3/19 Økonomi: 
Oppdatering mm 

 
Utsettes 
 

4/19 Oppføring oppdretterlisten på hjemmesiden: 
Skal vi fjerne den? 
 
Skal det koste noe for medlemmene? 
Styret var ikke enstemmig i saken. 
 
Pris for utenlandske medlemmer? 
 
 

 
Nei 
 
Kr. 250,- Faktura sendes årlig, start 
fra 2019 
 
Kr. 350,- Faktura sendes årlig, start 
fra 2019 

5/19 Tillitsvalgte 2019 
Utstillingsleder samt et utstillingskommitee-medlem har 
trukket seg fra seg vervene sine 
 

 
Styret vil påta seg oppgavene 

6/19 Pinsetreffet på Lillehammer  2019  



Dommer 
Plassen 
Hjemmesidene våre 
Liste over oppgaver/ansvarsforhold  
 

Ok og klarert 
Ok og bestilt 
Tonje, oppdaterer/reminders 
(Heidi lager forslag) 

7/19 Minneutstilling 7.sept. 2019 
Hallen bestilt 
Dommer 
 

 
Ok 
Ok og klarert 

8/19 Aktivitet: 
Klubben skal avholde NM Blodspor 2019 (siste helg i juli) 

 

 
Ingen deltagelse arrangementsmessig 
fra styret 
 

9/19 Distribusjon Stort Sett: 
Avtale med Posten inngås, dette vil gi klubben reduserte 
portoutgifter 
 

 
Ansvarlig; Berit, start Stort Sett Nr. 
2/19 

10/19 Årets aktivitets-GD:  
Det er dessverre få søkere til denne prisen 
 
 
 
Lydighet / Pinsen 
 

 
Vi ønsker at finne en «primus motor» 
til dette arbeidet. Ansvarlig; Hege tar 
kontakt med mulig egnet person 
 
Det skal ikke tilbys konkurranse i 
lydighet pinsen 
 

11/19 Eventuelt: 
a)   
Hjemmesidene oppdateres jevnlig 
b) 
Utregning av mest vinnerlisten  
c) 
Vi åpner for at Orkdal Hundeklubb skal ta med rasen vår 
lørdagen 

 
På årsmøte i 2016 ble det besluttet at 50% av klubbens 
likvider skulle avsettes til helse.  
 
Skal styret overføre råderetten til disse pengene til 
avlsrådet. 
 
Hva slags saker skal vi konsentrere oss.  
 
 
Taushetsplikt for tillitsverv i klubben 
 
 
Mva problematikk for hundeklubber, konsekvenser 

 
 
Webmaster Lisbeth S. Høgmo 
 
Wenche Elgesem 
 
Heidi 
 
 
Berit regner ut status på dette utfra 
tidligere kostnader vedr. helsearbeid  
En refusjonsmodell lages 
Ja, mot at rapport skrives 
 
 
Primært AD/HD/Hjerte/Øyne/ 
Magedreining. 
 
Nora oversender styret dette for 
signering 
 
Avventer, Nora snakker med Birgitte 
 

 

 

Sekretær 
Nora, 27.04. 2019 


