
DvK’s Generalforsamling d. 6. marts 2005  
afholdt på Grand Park Hotel i Korsør. 
 
35 medlemmer deltog i generalforsamlingen 
forudgået af frokost. 
 
Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Jes Jessen. Enstemmigt 
vedtaget. Jes Jessen konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Dagsordenens punkt 2: Valg af mindst 2 
stemmetællere. 
Lis og Bjørn Madsen. 
 
Dagsordenens punkt 3: Formanden 
fremlægger årsberetningen. 
Jeg vil gerne byde alle velkomne og 
velbekomme. Vi håber, at I blev mætte af det 
lille arrangement.  
Jeg vil gerne byde velkommen til vores nye 
bestyrelsesmedlem, Jan Præstekjær, og 
vores 2 nye suppleanter, Mette Andersen og 
Sussan Jensen. Vi glæder os til det fremtidige 
samarbejde. 
Endnu et år er gået, og det er gået godt. 
Klubben har for nuværende 856 
medlemskaber og 1432 medlemmer. På 
udstillingerne har der været et meget højt 
gennemsnit – over 75. Dette har aldrig været 
så højt før. Jeg synes, det er glædeligt, at så 
mange har haft lyst til at vise sin hund og 
håber, det fortsætter fremover. Grundlaget for 
flere udstillere skulle være iorden: Der er 
registreret mere end 100 hvalpe mere i 2004 
end i 2003. P/S er gået frem med 82 stk., S/S 
med 9, Sorte med 13 og de hvide er kommet 
med, med 2 stk. Af de 411 registreringer er 11 
importer. Havde vi været én race i stedet for 
4, ville vi ligge på en 12. plads på top 20. 

Mht. udstillingsgrej af enhver art der skal 
bruges på Sjælland har det ikke været muligt 
at finde en ”frivillig, der vil/kan opbevare dette. 
Vi har i stedet lejet os ind hos SHURgården, 
som er et lagerhotel. 2 bestyrelsesmed-
lemmer har en nøgle hertil og kan komme og 
gå, som det passer dem. 
 
Der er som sædvanlig afholdt mange 
traveture og flere af dem ligger fast, så det er 
en månedlig begivenhed. Nogle med 
spisning, andre med kaffe/kage. 
 
Vi har igen iår – med succes – afholdt 
pelsplejedag både i øst og vest. Der var 
deltagelse af såvel nye som gengangere fra 
sidste år. Begge steder var det en god dag 
med masser af snak og hygge, men også 
arbejde. Alle gik hjem godt trætte i hovedet, 
men også rigere på viden om 
dværgschnauzere og deres pelse. Vi regner 
med at lave en tilsvarende dag i 2005, så hold 
øje med blad og hjemmeside, hvor sted og 
dato vil blive annonceret. 
En anden ting, der er sat i værk, er 
ønskeprofilen af dværgschnauzeren. Den er 
godkendt at DKK og venter bare på at blive 
brugt. Som det ser ud lige nu, er der meget 
lang ventetid på en beskriver, men vi kan 
hægte os på andre klubbers mental-
beskrivere. Ønskeprofilen kommer til at ligge 
på vores hjemmeside, som man øvrigt kan 
finde ved at skrive dværgschnauzer med ”æ” i 
stedet for med ”ae”.  
 
Øjenlysninger: Der er øjenlyst 115 hunde i 
2004. Det mener jeg er alt for få. Opdrætterne 
bør være bedre til at få deres hvalpekøbere til 
at øjenlyse.  
 
 

Årets guldhunde: 
P/S han, 42 p: Helar’s Matador Mix, oprdr. & 
ejer: Helle Gadeberg og Lars Hansen. 
P/S tæve, 33 p: Starlings Impala, oprdr. & ejer 
Merete Stæhr-Nielsen. 
S/S han, 46 p: Scedir Ustinow Peter, opdr. & 
ejer Fabro Ferrari. 
S/S tæve, 40 p: Scedir Shirley Tempol, opdr. 
Ferrari, ejer: Annelise Lange. 
Sort han, 54 p: Standing V.D.Havenstad, 
opdr. De Meulenaer, ejer Tony Schultheiss. 
Sort tæve, 28 p: Bellisima V.D.Havenstad, 
opd. De Meulenar, ejer Lone Dahl Nielsen. 
Hvid han 40 p: Black-Beatles Karlsson 
Supergirl, opdr. I & J Ulrich, ejer Susanne 
Johansson. 
Hvid tæve, 22 p Pepalfa’s Crystal Snow Zsa-
Zsa, opdr. & ejer B. & G. Nydén. 
Årets Seniorer: 
S/S tæve:  Scedir Shirley Tempol, 42 p. 
Annelise Lange. 
P/S tæve Sourcils Adoble Duchess, 21 p. 
Louise Vig. 
Årets Veteraner: 
P/S han, Gillegaards Kilroy, 14 p. Helle 
Gadeberg & Lars Hansen. 
Sort han, Standing V.D.Havenstad, 42 p. 
Tony Schultheiss. 
Årets Agility og Springhunde: 
Agility, åben klasse, lille: Solimans Carla 
v/L.Hansen 
Spring, åben klasse, lille: Solimans Carla 
v/L.Hansen. 
Lydighed: 
Klasse 1: Coélio’s Evita, 135,5 p, 2pr. 
v/S.Jensen 
Eliteklasse: Aban, 254,5 p, 2pr. v/E.Brach 
Anepokalen: Sourcils Legolas v/L.Vig. 
 

Når vi nu har hædret og begavet Årets 
Hunde, vil vi også gerne begave den frivillige 
indsats: 
Jeg vil gerne se Gitte Voss heroppe og 
overvække denne erkendtlighed for hendes 
store og uundværlige arbejde med skrivning 
af kritikker til hjemmesiden, men også for 
hendes indsats i forbindelse med 
”hvalpebordet” og alt muligt andet, hun gør for 
klubben. 
Dernæst vill jeg bede Palle Voss om at 
modtage en erkendtlighed for hans arbejde 
med og opdatering af vores hjemmeside. 
Nu vi er ved hjemmesiden: Jørgen Rehder 
har jo også en finger med i spillet her, så han 
skal også modtage en erkendtlighed. Jørgen 
skriver registrering af hvalpe og øjenlyste 
hunde. 
Under ”hjemmesideteamet” hører også Helle 
Gadeberg. Helle er også med i vort 
dommerudvalg, plus alle de utallige andre 
ting, hun foretager sig: Træning, bogsalg mm. 
Derfor også en erkendtlighed til hende. 
Dommerudvalget består desuden af Pia 
Nissen, Ulf Bråten, Annelise Lange og Lone 
Dahl Nielsen. Deres indsats vil vi også gerne 
påskønne med en erkendtlighed. 
Vores forholdsvis nye udvalg, som vi kalder 
”mentaludvalget” består af Lene Brevadt, 
Sussan Jensen og Helle Agerskov. Takket 
være deres indsats, har vi idag en ønskeprofil 
på vore hunde. Derfor en erkendtlighed til 
dem. Helle Agerskov har også gjort et stort 
arbejde i ”Bladteamet”, som udover Helle 
består af Louise Vig. Tidligere var også Mette 
Niess involveret. 
Kirsten Holm er vores agilityudvalg. Har du 
agilityresultater eller lydighedsresultater, som 
du vil ha’ med i betragtning om Årets agility 
eller lydighedshund, skal du sende disse til 



Kirsten. For dette regnskab får hun også en 
erkendtlighed. 
Vi vil også gerne takke vores mangeårige 
hvalpeanviser, Bente Noga, og give hende en 
erkendtlighed, fordi hun stadig har lyst til 
denne tjans. 
Guldhundepoint’ene, pokaler til de 2 
pokaludstilliner og salget af vores bog, hvilket 
ikke altid er problemfrit, står Mette Andersen 
for. Vi siger tak til hende med en 
erkendtlighed. 
Sidst, men ikke mindst, skal Merete Stæhr-
Nielsen ha’ så mange tak for den nye folder, 
hun har kreeret. Den vil være at finde i den 
nye velkomstpakke, som kommer på banen 
meget snart. 
Sluttelig vil jeg gerne sige tak, med en buket 
blomster og klubbens sølvnål, til Helle 
Agerskov for hendes indsats i bestyrelsen og 
for klubben igennem de sidste 8 år. Vi håber, 
vi stadig kan trække på hendes viden og 
entusiasme. 
Det samme gælder for Don Steinsøe, som 
forlod bestyrelsen kort efter sidste 
generalforsamling p.g.a. arbejdspres. Han 
skal også ha’ tak for den tid, han lagde 
arbejde i klubben. 
 
Dirigenten takkede formanden og spurgte, om 
der var spørgsmål til formanden. 
 
Jørgen Rehder spurgte, om der var mulighed 
for at hæve tilskuddet til øjenlysning fra de 
nuværende 100 DKK til 150 DKK. 
Helle Agerskov kunne fortælle, at prisen for 
en øjenlysning i USA kun var 150 DKK. 
Helle Gadeberg spurgte, om der var mulighed 
for at få øjenlysninger der var fortaget i 
udlandet, godkendt i Danmark. 
Jørgen Rehder understregede vigtigheden af 
at gøre vore hvalpekøbere interesseret i at få 

øjenlyst hundene. Efterlyste iøvr. 
Øjenfolderen. 
Kirsten Dige Olsen mente, at der hos 
hvalpekøberne tilsyneladende manglede 
forståelse for vigtigheden af øjenlysninger. 
Helle Agerskov anførte, at øjenfolderen var 
taget ud, da den gav udtryk for at 
dværgschnauzerne havde øjenproblemer.  
Kunne iøvr. oplyse, at der var en professor fra 
USA, der var villig til at flyve ind og lave 
kollektive øjenundersøgelser. 
Formanden lovede at tage spørgsmålene op 
med DKK, herunder også mindskning af tiden 
fra øjenundersøgelsen til offentliggørelse i 
bladet.  
 
Bodil Jordal spurgte, om der var indført nye 
regler for annoncer i bladet og betaling heraf. 
Hun havde været ude for 2 tilfælde: Et hvor 
hun modtog en rykker med anmodning om 
betaling inden 10 dage, idet der ellers ville 
blive tilskrevet et rykkergebyr på 50 kr. 
Desuden skulle pengene overføres til 
bankkonto og ikke som tidligere ved 
giroindbetaling eller ved check. Desuden var 
Bodil blevet præsenteret for en faktura for en 
annonce i julenummeret, 1 forside og et 
dobbeltopslag inden annoncen var afsendt fra 
hende, altså før hun havde set produktet. 
Bodil var også vidende om, at andre 
annoncører i julenummeret ved 
generalforsamlingens afholdelse endnu ikke 
havde modtaget nogen faktura. Anmodede 
bestyrelsen om at tage spørgsmålet vedr. 
ændrede regler / kutymer op. 
Kassereren, Søren Langkjær Bech, 
beklagede det skete. Var ikke klar over 
ordningen med friannoncer og lovede, at 
fakturering fremover naturligvis ikke ville ske, 
før en evt. annonce havde været i bladet.  
Den ændrede fakturering med løbende 

fakturering i stedet for een gang årligt vil blive 
taget op i bestyrelsen. 
Formandens beretning blev herefter 
godkendt. 
 
Dagsordenens pkt. 4. Det reviderede 
regnskab fremlægges til godkendelse og 
meddelelse af ansvarsfrihed. 
Kasseren gennemgik regnskabet: Der har 
været fremgang i kontingentet qua den øgede 
medlemstilgang. Udgifter til bladet var steget 
fra 46.000 til 67.000, idet også oplaget var 
steget. Udstillingerne viser et underskud, men 
ikke gangbart materiale vil blive afskrevet, 
hvilket i sidste ende vil betyde, at 
udstillingerne ikke giver et decideret 
underskud. Administrationsomkostningerne er 
gået ned.  
Foreslog, at overskuddet overføres til 
egenkapitalen. 
Kasseren specificerede derefter 
drifregnskabet, aktiver som passiver.  
Egenkapitalen viser en stigning fra kr. 
485.000 til kr. 510.000. 
Regnskabet blev derefter énstemmigt 
vedtaget. Meddelt ansvarsfrihed. 
 
Dagsordenens pkt. 5. Fastsættelse af 
kontingent og indmeldelsesgebyr. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 
kr. 220, samt uændret forsikring på kr. 120 for 
den første hund og kr. 95 for følgende hunde i 
samme husstand. 
Vedtaget. 
 
Dagsordenens pkt. 6. Bestyrelses- og 
suppleantvalgets resultat bekendtgøres. 
Der var ikke indkommet andre forslag end 
bestyrelsens. Jan Præstekær indtræder i 
bestyrelsen, og som suppleanter Mette 
Andersen og Sussan Jensen. 

 
Dagordenens pkt. 7. Valg af revisor og 
revisorsuppleant. 
Bestyrelsen foreslog Marie-Louise Ricard 
som revisor og Bjørn Madsen som 
revisorsuppleant. Begge blev valgt. 
 
Dagsordenens pkt. 8. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Dagsordenens pkt. 9. Fremtidig virk-
somhed. 
Information til hvalpekøbere. Bestyrelsen 

fremlagde en ny hvalpemappe, som 
Dorit Johansen gennemgik: Mappen 
indeholder et velkomstbrev, tilbud om- 
og betingelser for forsikring, 
Børstefolder, Folder om dværgschnau-
zeren, giroindbetalingskort, klæbemær-
kater med ”Her bor jeg” samt vort logo 
og endelig en adressemærkat ”Min hund 
er alene hjemme”, som er beregnet til at 
opbevare sammen med f.eks. sit 
sygesikringskort. Det er meningen, at 
alle hvalpekøbere skal have udleveret 
hvalpemappen for på den måde at give 
hvalpene de bedst mulige betingelser og 
give de forhåbentlige nye medlemmer et 
godt tilbud om medlemskab og forsikring. 
Mappen udleveres gratis til alle 
opdrættere såvel med som uden 
kennelnavn ved henvendelse til Dorit. 
Mappen blev rost i høje skyer af 
forsamlingen.  

Tilfredshedsundersøgelse: Bestyrelsen 
ønsker løbende at undersøge tilfreds-
heden blandt medlemmerne. Resultatet 
vil blive bragt både på nettet og i bladet. 
Den første undersøgelse blev iøvr. 
foretaget på generalforsamlingen, idet de 
fremmødte blev anmodet om at udfylde 



et af bestyrelsen udarbejdet spørge-
skema. 

Hjemmesiden / Dværgschnauzeren: Der vil 
blive arbejdet med design og indhold af 
hjemmesiden, og bladet vil fremover 
indeholde sider i såvel sort/hvid som 
farver.  

Vedtægter: Der arbejdes med en eventuel 
revision af klubbens vedtægter. 
Ændrede vedtægter skal i givet fald til 
urafstemning hos medlemmerne.  

Pelspleje: Pelsplejedagene vil blive gentaget i 
indeværende foreningsår. Ligeledes 
arbejdes der med eventuelt at forøge 
antallet af årlige DvK-udstillinger fra 6 til 
7. 

Opdrættermøder / Medlemsmøder:  Evt. flere 
opdrættermøder (Pt. 1 gang årligt). Helle 
Gadeberg oplyste, at nuværende 
opdrættermøder er for båe opdrættere 
med kennelnavn og opdrættere uden 
men med ≥2 kuld, men hvad med f.eks. 
hanhundeejere, hvis hanhund blev brugt 
meget? Skulle opdrættermøderne 
ændres til fælles opdrætter- og 
medlemsmøder ? Bodil Jordal, Jørgen 
Rehder og Kirsten Holm frygtede, at der 
ville blive for meget ”small talk”, hvis 
opdrætter- og medlemsmøderne blev 
lagt sammen. Bjørn Madsen oplyste, at 
DKK’s opdrættermøder er fælles møder, 
men at der ved sidste møde kun var 4 ud 
af de fremmødte som var ikke-
opdrættere. Søren Langkjær Bech og 
Jesper Nielsen efterlyste mere åbenhed, 
idet indholdet fra opdrættermøderne jo 
ikke anses for hemmeligt. Mette 
Andersen foreslår, at man på 
opdrættermøderne diskuterer relevansen 
for, hvad der bør tages op til almen 
vidensdeling på medlemsmøderne. 

Kirsten Dige Olsen henviser til tidligere 
medlemsmøder med deltagelse af f.eks. 
en dyrlæge med et fastlagt emne. 
Tidligere kom mange medlemmer til 
sådanne møder. Charlotte bakker op om 
at udvide kredsen for opdrættermøder til 
også at omfatte ejerne af flittigt brugte 
hanhunde. Helle Gadeberg kunne 
konstatere, at der var uenighed i 
forsamlingen og kunne kun se, at 
spørgsmålet tages op i og vurderes af 
bestyrelsen. 

 
Dagsordenens pkt. 8 Eventuelt. 
Jesper efterlyser, at farverne på avlsdyrerne 
anføres på oversigten på nettet. 
Jørgen Nielsen beder om, at der i sidste blad 
inden generalforsamlingen anføres, at der er 
indkommet XX forslag til bestyrelsen. 
 
Mødet sluttede kl. 15.15, hvor dirigenten, Jes 
Jessen, takkede for et godt møde. Fandt at 
mødet havde været specielt godt, fordi der 
ingen debat var om fortiden, men at mødet 
derimod havde indeholdt rigtig god debat om 
fremtiden. 
 
Formanden, Anette Bak Nielsen, takkede for 
et konstruktivt møde og takkede dirigenten for 
hans gode ledelse af mødet. 
 
Referent: Marie-Louise Ricard 
 
 


