Beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i DGSK d. 3. december 2021 kl.16:00
Referent: Thomas Poulsen
Deltagere: Peter Jensen, Linda Clemmensen, Ásgeir Páll Júlíusson, Thomas Poulsen.
Fraværende: Kristian Frøkjær
Inviteret for overdragelse til ny bestyrelse: Lauge Stiig Larsen, Robert Paulsen
Lokation: Hos Robert Paulsen
Emne
Godkendelse af referat fra seneste
møde
Historisk opdatering Linda og
Thomas
Årspokaler

Beslutning
Godkendt

Point Pokaler

Deadline 15. december for indsendelse af pokaler
Sammentælling af point til pokalen / Linda + Polle

Hæderspokaler

Alle årspokaler tildeles på vintermødet
Tildeling af hæderspokaler besluttet

Forslag til Æresmedlemmer
Forslag tildeling af sølvfløjten
Jubilæum

Indkomne forslag gennemgået og beslutning truffet.
Indkomne forslag gennemgået og beslutning truffet.
Spørgsmål vedr. jubilæum hendes til Anton Dahl.

Opdatering givet
Alle årspokaler samles ind

Budget på 75.000 / Godkendt
Reception planlægning / program udarbejdes
Reception Torsdag / Bog udgivelse – budget 25.000 kr. /
Godkendt
Antal deltagere til reception – der tages en pejling på hvor
mange værelser der er booket torsdag til fredag. Vi
forventer ca. 130 (+/- 20).
Der serveres øl / vand og bobler
Der arrangeres kransekage el. lignende / spisning kl. 18.00
Prøver skal være afviklet senest kl. 15.00 for at nå
receptionen kl. 1900.

Invitation til gæster HP middag

Liste udarbejdet
TP laver oplæg til invitation

Generalforsamling 2022

Afholdes søndag eftermiddag kl. 16.00
Lokation – TBD

Administration
Ny kasser

Vibeke Olsen – Godkendt

Budget 2022

Budget gennemgået

Pakke med bankoplysninger

Alle modtager link fra Nordea vedr. godkendelse og
opdatering af personlige oplysninger.
Status fra Linda givet
Linda, Polle og Anne har gennemgået pokalerne
Linda styre pokaler med hjælp fra Polle
Der skal reduceres i antallet af pokaler – Der laves en
detaljeret list / Oversigt
Bronzekniv uddeles med Bronzefad
Rensdyr udgår
Sølvpokaler – vi har nogle hvor sølvet er forsvundet – der
ønskes renoveret
Billede tryk af kennel Bjerndrup litografi fra Knud P. har fået
vandskade
Alle pokaler hjemkaldes for at få et overblik over pokalerne.
Linda, fotografer og ”mapper” pokalerne
Små sølvbægre kan bruges til udenlandske deltagere som
evt. vinder pokaler og ikke kan få dem med hjem.
Input til beretning givet

Pokaler

Årsafslutning
Årbog – Status
Aktivitetsplan 2022
DGSK-repræsentanter
Eventuelt
Mødet afsluttet kl. 21

Status givet
Gennemgået
Gennemgået
Ingen emner

