
Referat fra B-møde d. 18.11.2012, Fangel Kro  
 
Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Lars Nielsen, Marie-Louise Ricard (referent), Jette Akselbo, 

Ellen Nørgaard. 
Særligt inviterede: Revisorerne Bjørn Madsen og Peter Fæstelager fra kl. 12.30 
Afbud fra: Flemming Jørgensen, Nils Jordal  
 
Dagsorden godkendt.  
Referat fra B-møde d. 02.10.2012 godkendt. 
Dato for næste møde: Tirsdag d. 29. januar 2013 via Skype  
 
Dagsorden: 
Indkommen post, DKK 
16.10.2012 Hanne Madsen: Ansøgning om dommeraspiranttjeneste.  
 Merete Stæhr-Nielsen deltager som dommeraspirant på DvKs udstilling d. 27.01.2013. 
22.10.2012 Jette Nielsen: Gebyrer for udstillinger og prøver 2013 
 DKK nedsætter gebyrerne fra 2013. Taget til efterretning.  
23.10.2012 Hanne Madsen: DKKs lydighedsregler 2013. 
 Taget til efterretning. Udsendt til relevante udvalg. 
08.11.2012 Kirsten Frikov: Lovudvalgets svar til Dværgschnauzerklubben 
 DvKs vedtægtsændringer godkendt af DKKs lovudvalg d. 12. juli 2012. 
13.11.2012 Christina Kiil: Formandsmøde 2013 d. 5. januar 2013 Fjeldsted Skov Kro 
 Taget til efterretning.  
13.11.2012 Christina Kiil: Repræsentantskabsmøde 2013 afholdes d. 16. marts 2013 i Odense Kongres 

Center 
 Ligeledes taget til efterretning. DvK er berettiget til 3 pladser / stemmer. 
15.11.2012 Jens Glavind: Orientering om ikke-FCI anerkendte racer. Nye regler om overførsel af hunde fra 

andre stambogsførende organisationer. De nye regler træder i kraft pr. omgående og erstatter 
alle tidligere .Reglerne ligger på hjemmesiden http://www.dkk.dk/Overforsel-af-hund 

 Taget til efterretning. 
Andre: 
28.09.2012 Dyrekassen Danmark: Nu kan hunde og katte forsikres med kun få klik. Til orientering. 
10.10.2012 Thorkild Jensen: Bladet og farvesider (se under bladet) 
 
Økonomi 
Regnskab m. Hadsten Hundehotel vedr. Rallystævne – Afsluttet 
Klubshoppen – Regnskab og håndtering for 2012-2013. Overslaget modtaget og godkendt. 
Ansøgning om forskud til afholdelse af sporprøver. Der vedtages et disponibelt beløb på kr. 3000.-  
Kate McMillan Seminar gav et underskud på ca. kr. 3000.- grundet sidste øjebliks frafald. 
Færdiggørelse af klubbens regnskab 2011-2012: I lighed med sidste regnskabsår foretages de sidste 

indtastninger og afstemninger eksternt. Afsluttende revision og efterfølgende underskrift aftalt. 
 
Udvalg: 
Lovudvalg: 
Som anført er DvKs vedtægter godkendt af DKKs lovudvalg d. 12. juli 2012 
 DKK har samtidig anmodet klubben om at fremsætte yderligere ændringsforslag, således at DvKs 

vedtægter stemmer 100% overens med DKKs regler. Da der har hersket usikkerhed om hvorvidt 
disse – af DKK påkrævede ændringer – vil udløse endnu en urafstemning, hvis/når de godkendes af 
DvK, har spørgsmålet været forelagt DKK. Lovudvalget vil atter gå ind  ”problematikken”. 

Hjemmesiden: 
Den nye hjemmeside mangler kun ganske få ting for at kunne gå i luften. Hjemmesiden findes meget 

indbydende i sin udformning og let at finde rundt i. 
Godkendte vedtægter: Lægges på hjemmesiden. 
Øjendatabase, foreløbig stadig på ”tegnebrættet”. Kontakt med Jørgen Rehder. 
Tilskud til øjenlysninger: Fortsætter frem til generalforsamlingen 2013.  



 Pr. 1. januar 2013 indføres følgende regel: For at få tilskud til øjenlysninger erklærer man sig 
samtidig indforstået med, at resultaterne af øjenlysningen/øjenlysningerne indgår i DvK’s database 
(under udarbejdelse). 

DvK og Facebook. Som anført i referatet af 20. maj 2012 skal Dværgschnauzerklubben på sigt på Facebook 
Vi mangler dog endnu at fastsætte regler for, hvad der skal bringes f.eks. i forhold til hjemmesiden. 

Bladet: 
Henvendelse fra et medlem (Palle W. Nielsen), der muligvis er interesseret i redaktørposten. Pia har 

fremsendt foreløbigt svar, og vil bede vedkommende kontakte Marie-Louise for uddybning af, hvad 
posten indebærer. 

Hvem skal svare på eventuelle spørgsmål til en eventuel brevkasse. Spørgsmålet vil blive videresendt til den 
ansvarlige indenfor hvert område til besvarelse. 

Farvesider i bladet. Thorkild Jensen har fremsendt brev til bestyrelsen, hvor han opfordrer til flere farvesider i 
bladet, da det p.t. virker kedeligt. Af økonomiske grunde er det tidligere bestemt, at bladet max. kan 
være på 32 sider for ikke at overstige 50 g (undtaget herfra er dog december- og februar bladet). Af 
samme grund har et flertal i bestyrelsen tidligere vedtaget 8 farvesider pr. blad, idet 16 farvesider 
ville give en merudgift pr. bladudgivelse på kr. 1000.-  

Trykning af blad: Grafia, der trykker Dværgschnauzeren, har på forespørgsel fremsendt et tilbud, hvor de 
grundet anden opsætning af trykformatet, kan tilbyde 16 faste farvesider i bladet til samme pris som 
8 farvesider, og til en billigere pris end CJGrafik, hvorfra der også er indhentet tilbud. 

Omdeling af blad: På opfordring er der indhentet tilbud fra PortoPartner for eventuel billigere udsendelse af 
bladet. Ved sammenligning er PostDanmark er dog den billigste. Iflg. kassereren betales < 5 kr.- i 
porto pr. udsendt blad på max. 50 g. 

Bladets fremtid. Det diskuteres, hvorvidt bladet på et tidspunkt skal overgå til at være digitalt og læses via 
klubbens hjemmeside, på samme måde som de fleste tilbudsaviser kan læses på nettet. Også det 
offentlige er blevet digitalt. Der er ikke helt enighed i bestyrelsen, idet det skønnes, at mange af vore 
medlemmer ikke har computer og stadig ønsker at få papirudgaven af bladet. 

Sportshunde: 
Udvalgsmøde i de 4 klubber den 12.11.12.(EN) 
 Ellen rundsender referat fra de fire Klubbers samarbejdsudvalg. Skal også lægges på hjemmesiden. 
Sporprøver i 2013 - Vendsyssel/Midtjylland.(EN) 
 Der er problemer med tilladelse til afholdelse af sporprøver i Vendsyssel. Der er planlagt 3-4 prøver 

til 2013. 
Udstillinger: 
Eventuel sommercamp. Tilbagemelding fra John + brev fra Charlotte Bøgvad og sporudvalget. Mener 

måske, at en forlænget week-end vil tiltrække flere end 1 hel uges arrangement, hvor udflugter til 
f.eks. Læsø kunne indgå. Afventer stadig respons fra udstillingsudvalget. 

DKK har nedsat priserne for tilmelding til udstillinger. DvK må følge DKKs priser og nedsætte tilmeldingerne 
tilsvarende. For dog stadig at kunne fremstå med et overskud på udstillingerne, bedes 
udstillingsudvalget fremkomme med forslag til, hvor der kan spares. 

Avl- og Sundhed: 
Intet nyt. 
 
Generalforsamling 2013 
Pia Nissen, ikke på valg 
John Ammonsen, ikke på valg 
Lars Nielsen, villig til genvalg  
Flemming Jørgensen, ønsker ikke genvalg 
Marie-Louise Ricard, ønsker ikke genvalg 
Ellen Nørgaard, villig til genvalg 
Jette Akselbo, ikke på valg 
 
Iflg vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens 
afholdelse, altså senest d. 27.01.2013 kl. 24.00 
 
Diverse 
Kate McMillan Seminar. Meget lærerigt, både den genetiske del og trimmeseancen. Britt Kluge har skrevet 

indlæg til bladet. 



 Pia orienterede om korrespondance mellem formanden, kassereren og Helle Agerskov omkring 
arrangementet. 

Pelsplejedagen i Sabro - spor, pelspleje og dyrlæge. Afholdt med stor succes og deltagelse af 16 hunde og 
20 medlemmer. Dorte Nielsen har skrevet indlæg til bladet. 

Pelsplejedagen på Sjælland. Også dette arrangement afholdtes succesfyldt med 13 hunde og 16 
medlemmer.  

Årbog: Udsat. 


