
DvK’s Generalforsamling, d. 5 marts 2006, 
på Hotel Nyborg Strand. 
Omkring 40 medlemmer mødtes til en dejlig 
frokost før den egentlige generalforsamling. 
 
Formanden Anette Bak Nielsen bød 
velkommen. 
 
1. Valg af dirigent 
Jes Jessen valgtes med akklamation. 
Konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 
Til referent valgtes Marie-Louise Ricard 
 
2. Valg af mindst to stemmetællere: 
Bjørn Madsen og Jesper Grønqvist valgtes til 
at tælle afgivne stemmer op. 
 
Der blev fra bestyrelsens side redegjort for, 
hvordan stemmeoptælling skal ske, og hvorfor 
stemmesedlerne skal i gang med det samme. 
Bestyrelsen har afkrydset de indkomne 
kuverter og sikret sig, at de er indsendt af  
medlemmer, samt hvor mange stemmesedler 
der må være i hver kuvert (medlem + 
husstandsmedlem).  Kuverterne åbnes af 
stemmetællerne og talt sammen. Overgives 
derefter til dirigenten, som offentliggør 
resultatet.  
Nils Jordal foreslår, at der kan holdes en 
pause forud for pkt. 6, hvor stemmetællerne 
så kan tælle. De vil dermed have en mulighed 
for at deltage i selve generalforsamlingen 
indtil da. Adspurgt, foretrækker  
stemmetællerne at foretage optællingen først 
og så deltage i generalforsamlingen 
efterfølgende..  
 
 
3. Årsberetning fremlægges af 
formanden 

Jeg vil starte som sidste år med at byde 
velkommen og velbekomme. Håber I har fået 
stillet den værste sult. 
Året er gået endnu engang og atter med 
fremgang på mange måder:  
- Vi har fået mange nye medlemmer, vi er tæt 
på 1000 medlemskaber, helt nøjagtig 936  og 
dvs. 1532 medlemmer. 
- Vi har haft gode anmeldelsestal på 
udstillingerne, lige godt 60 hunde i 
gennemsnit. 
- Vi har fået ny administrator for tilmelding til 
udstillingerne. Hun hedder Ellen Nørgaard, og 
har allerede kastet sig ud i sit nye arbejde fra 
og med Gjern-udstillingen. Så kære venner, 
gør det lidt nemt for hende, udfyld 
blanketterne rigtigt, send dem i GOD tid før 
fristen udløber, betal til tiden og husk at gøre 
opmærksom på, om I skal ha’ avls- eller 
opdrætsklasser på udstillingerne. 
- Mange medlemmer har travet rundt om i 
landet, og i år har der som noget nyt været 
travetur i Nordjylland, ved Tversted søerne.  
- Vi har haft vore pelsplejedage, både i øst og 
vest, med god tilslutning og positive 
tilbagemeldinger. Lad os se, om ikke det 
efterhånden kan kaldes en tradition med  en 
årlig pelsplejedag.  
- Vi havde også arrangeret dyrlægeforedrag 
om emnet urinvejssygdomme. Dette må til 
gengæld siges at være en meget skuffende 
affære, ikke selve foredraget, det var nemlig 
meget interessant og lærerigt, men antallet af 
tilmeldinger var skuffende. I Jylland var der 19 
deltagere, hvoraf hovedparten var 
bestyrelsesmedlemmer med påhæng. På 
Sjælland så vi os nødsaget til at aflyse 
arrangementet, da der kun tilmeldt 4 
personer. 
 

- Klubbens love er blevet revideret, hvilket I 
kunne se resultatet af i sidste nummer af 
bladet.  
- En ny hjemmeside er under udarbejdelse, 
endnu et stort projekt der tager temmelig lang 
tid.  
- Der er øjenlyst 132 hunde:  15 sorte, 74 S/S, 
40 P/S og 3 hvide.  
- Der er registreret 383 hvalpe, hvoraf 14 er 
importer. Blev vi betragtet som én race i 
registreringsstatistikken hos DKK, ville vi ligge 
på en 11. plads. 
 
Årets guldhunde: 
P/S han 64 p. Gillegaard Kilroy, ejer Helle 
Gadeberg & Lars Hansen 
P/S tæve 46 p. Sourcils Bouquet Garni, ejer 
Louise Vig 
Sort han 57 p. Chinon’s Rise N Shine, ejer 
Annelise Bech. 
Sort tæve 32 p. Eternal Gambler Me 
Gregorius, ejer Lone Gjerdalen. 
S/S  tæve 45 p.  Nero Argento’s Tiramisu, ejer 
Britt Kluge. 
S/S  han  35 p. Ruedesheim’s Boomerang, 
ejer Dorrit Neertoft & John Andersen 
Hvid han 22 p. Black Beatles Karlsson-
Supergirl, ejer Susanne Johansson. 
Årets seniorer: 
P/S tæve 49 p. Sourcils Bouquet Garni, ejer 
Louise Vig 
S/S han 21 p. Stena Stamm’s Hotte Hugo, 
ejer Dorit og Hugo Johansen. 
Årets Veteraner: 
P/S han 49 p. Gillegaard Kilroy, ejer Helle 
Gadeberg & Lars Hansen 
S/S tæve 42 p. Scedir Shirley Tempol, ejer 
Annelise Lange. 
Sort tæve 21 p. Klondaikes Varese, ejer 
Marie-Louise Ricard 
 

Årets Agilityhund, lille: 
377 p. Cassi, Dan-Schnauz Midnight Champ, 
ejer og fører  Margit Jessen.  
Spring, lille: 
328 p. Cassi, Dan-Schnauz Midtnight Champ, 
ejer og fører Margit Jessen. 
Lydighed, eliteklassen: 
292,5 p. ud af 320 mulige, Aban, ejer og fører 
Erik Brasch 
Lydighed klasse 1: 
121p. Tikki, Coelio’s Evita, ejer og fører 
Sussan Svane Jensen 
Anepokalen : 
Sourcils Legolas med 14 danske aner, ejer 
Susanne Falkenskov. 
 
Igen i år vil vi gerne takke alle de, som gør et 
stykke frivilligt ulønnet arbejde for klubben: 
Dommerudvalget: Pia Nissen, Annelise Lange 
og Ulf Bråthen  
Hjemmesideudvalget: Palle Voss, Torben 
Jepsen og Sanne Jepsen. 
Øjenlysningsresultater: Jørgen Rehder  
Hvalpeanviser: Bente Noga. 
Pointtæller for agility og lydighedshunde: 
Kirsten Holm Iversen 
Redaktør: Louise Vig. 
Alle modtager et sæt Rosendahl snapseglas 
som tak. 
Mentalbeskivelsesudvalg: Sussan Svane 
Jensen, der modtager snapseglas + en buket 
blomster som tak  for tiden på 
suppleantposten. 
Udvalget består desuden af Lene Brevadt og 
Helle Agerskov, som hver modtager 1 flaske 
vin som erkendtlighed. 
Afgående revisor : Inga Boe, modtager 
ligeledes snapseglas + en buket blomster. 
 
 
 



Revisor Marie-Louise Ricard og 
revisorsuppleant er Bjørn Madsen modtager 
hver 1 flaske vin som tak. 
For indsatsen på pelsplejedagen skal Kirsten 
Hempler og Merete Stæhr-Nielsen også hver 
ha’ en flaske vin. 
Hanne Rehder og Tony Schultheiss  får en 
flaske for at tælle guldhundepoint. 
Til slut vil jeg gerne overrække Gitte Nielsen 
klubbens broncenål sammen med en buket 
blomster som tak for den store indsats, hun 
har lagt i lotteriet, hvalpebordet, kritikker og 
meget andet gennem tiderne. 
 
Hermed en stor tak til alle for deres indsats. 
 
Dette var alt fra mig. Jeg vil lige sige tak for 
jeres støtte og samarbejde gennem de 11 år, 
jeg har siddet i bestyrelsen, hvoraf de 9  har 
været som formand. Man må sige, at tiden 
flyver, og tingene ændrer sig. 
 
Helle Gadeberg bad om ordet og takkede den 
afgående formand for det gode samarbejde, 
der har været i bestyrelsen. Foruden at sidde 
som formand for klubben de sidste 9 år, har 
Anette også været udstillingsleder og meget 
andet. Anette har valgt at udtræde af 
klubarbejdet for at have mulighed for at 
besøge sin mand, Steen, som er 
udstationeret i Hongkong. Helle udtrykker håb 
om,  at der blot bliver tale om nogle sabbatår. 
Bestyrelsen har besluttet at give klubbens 
guldnål, et æresmedlemskab og en buket 
blomster til den afgående formand. 
 
Kommentarer til formandens beretning: 
Bodil Jordal forespurgte, om bestyrelsen har 
gjort yderligere omkring avlsforbud og 
avlstiltag i det forgangne år, jfr. gældende 
love.  

Bestyrelsen oplyste, at der var kommet eet 
avlsforbud fra DKK, men at DKK 
efterfølgende havde ændret ordlyden, så det 
nu henstilles til, at der ikke avles mere på den 
pågældende tæve. Det givne avlsforbud er 
dog ikke trukket tilbage af DKK, og  
bestyrelsen vil følge op herpå. 
 
Nils Jordal foreslår bestyrelsen at nedsætte et 
udvalg omkring avlsforbud til at følge op og 
sætte nogle regler. Spørger til hvad der 
menes med, at der er 4 racer indenfor 
dværgschnauzere (farvebestemt). Det synes, 
som om definitionen roder lidt. Foreslår, at 
DKK fremover sender deres etiske 
henstillinger via DvK, der så kontakter 
opdrætteren og ikke som nu til opdrætteren 
med kopi til DvK. 
 
Nils Jordal spurgte endvidere, om der var 
lavet nogen form for opgørelse over parringer 
på kryds af farverne,  antal hvalpe efter disse 
parringer, samt hvor mange af disse hvalpe, 
der udstilles. DKKs dispensation for parring 
på kryds af farverne udløber om 1 år, så en 
sådan opgørelse ville være på sin plads. Helle 
Gadeberg kunne oplyse, at Bjørn Madsen har 
udarbejdet en opgørelse, som vil blive lagt ud 
på DvKs hjemmeside, således at der kan 
trækkes de ønskede oplysninger. Bestyrelsen 
er klar over, at der skal foreligge en opgørelse 
ved næste generalforsamling. 
Marie-Louise Ricard spurgte, om samtlige 
udvalg automatisk blev opløst på 
generalforsamlingen. Formanden svarede, at 
udvalgene er nedsat af bestyrelsen og derfor 
ikke automatisk opløses ved 
generalforsamlingen. 
Nils Jordal henstillede til, at bladet 
forbedredes, var generelt utilfreds med layout, 
og at bladet virkede rodet. Efterlyste mere 

struktur. Camilla Heinze var enig i, at det flere 
gange virkede lidt gnidret, og at tingene ikke 
kom til deres ret i bladet. Ønske om lidt større 
skrift. Mette Andersen svarede på 
bestyrelsens vegne, at det vil blive fulgt op 
herpå. 
Dorrit Neertoft efterlyste oplysninger omkring 
øjenlysninger, specielt til oplysning for nye 
medlemmer. Nils Jordal opfordrer bestyrelsen 
til at henvende sig til medlemmer for at se, om 
der ikke kan findes nogle, som har interesse i 
at deltage i dette arbejde. 
 
Nils Jordal anmodede de fremmødte 
medlemmer om at rejse sig og råbe et 
schnauzer hurra for det nye æresmedlem: 
Anette Bak Nielsen. 
 
Formandens beretning herefter enstemmigt 
vedtaget. 
 
 
4. Det reviderede regnskab fremlægges 

af kassereren til godkendelse og 
meddelelse af ansvarsfrihed 

Søren Langkjær Bech  gennemgik de 
forskellige poster på sidste års regnskab. 
Påpegede, at foreningen nu er en 
landsdækkende forening, idet tilvæksten er 
den samme i Jylland som på Sjælland. 
Dorrit Neertoft spurgte, hvor klubbens 2 
kameraer var henne ? Kassereren kunne 
fortælle, at de var nedskrevet til 0 og 
kasseret. Nils Jordal mente ikke, at de ”bare” 
skulle skrottes. Charlotte Staunskær foreslog 
bestyrelsen at indkøbe nyt kamera af bedre 
kvalitet. Helle Gadeberg sagde, at det ikke 
kun var et spørgsmål om at indkøbe nyt 
kamera, men også at finde nogen til at 
betjene det, og som var tilstede på 
udstillingerne. 

 
Nils Jordal studsede lidt over den kraftige 
stigning i administrationsomkostningerne., 
bl.a. kørselspenge. Formanden kunne oplyse, 
at det er alle, som yder en kørsel for klubben, 
får kørselstilskud, f.eks. medlemmer, som 
ikke selv udstiller, men som venligst henter og 
bringer dommere. Taksten er p.t. kr. 1,78/km 
= statens laveste takst. Mette Andersen bad 
om en generel tilkendegivelse fra 
forsamlingen med accept af det af 
bestyrelsen fastsatte kørselstilskud. Det 
tilkendegives fra forsamlingen, at man synes 
det er fuldt ud rimeligt at yde dette tilskud. 
Bjørn Madsen spurgte om der var mulighed 
for nedsættelse af tilmeldingsgebyret til 
udstillinger. Dette set i lyset af klubbens pæne 
formue. Formanden oplyste, at denne 
mulighed desværre ikke foreligger, idet DvK 
skal følge DKKs gebyrer. 
 
Regnskabet herefter godkendt med 
akklamation. 
 
5. Fastsættelse af kontingent og 

indmeldelsesgebyr 
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med 
uændret kontingent og gebyrer. 
 
6. Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets 

resultat bekendtgøres 
Der er afgivet 186 stemmer, heraf 6 ugyldige. 
Bestyrelsen: 
Dorit Johansen genvalgt 
Mette Andersen indvalgt 
Suppleanter: 
3 kandidater opstillet, 2 kan vælges.  
Ellen Nørgaard opnåede 94 stemmer, 
Charlotte Staunskær 93 stemmer, Margit 
Jessen  58 stemmer. Ellen og Charlotte 
dermed valgt som suppleanter. 



I henhold til § 8 beslutter bestyrelsen selv, 
hvem der skal sidde i 1 år, og hvem der skal 
sidde i 2 år. 
. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bjørn Madsen valgt til revisor. 
Palle Voss valgt til revisorsuppleant 
 
8. Indkomne forslag: 
a) Vedtægtsændringer (bestyrelsens 

forslag). 
Nils Jordal bad om ordet til dagsordenen: 
Havde følgende forslag til, hvordan 
vedtægtsændringerne skulle gennemgås: 
Hvis det var noget, som havde vidtgående 
betydning for klubben, foreslog han det 
behandlet på dagen. Ellers udskudt til næste 
generalforsamling, idet der var mange 
faktuelle fejl. Helle Gadeberg kunne oplyse, at 
forslaget skulle behandles færdigt som en 
helhed, før det kunne sendes til DKK til 
endelig godkendelse. Bodil Jordal mente, at 
den eneste reelle ændring var 
indbetalingsdatoen, resten var mere eller 
mindre redaktionelle rettelser. Dorrit 
Johansen redegjorde for forslaget om ændret 
indbetalingsdato.  Det var rent administrativt 
at få synkroniseret betalingerne, så disse er til 
at håndtere. Camilla Heinze mente, det var 
helt berettiget at rette stavefejl og lign. Marie-
Louise Ricard påpegede en foreslået ændring 
i § 11, pkt. 3, hvor der for nuværende står, at 
årsberetning fremlægges af formanden, i 
ændringsforslaget står, at bestyrelsen 
fremlægger årsberetning. Mente ikke, dette 
var korrekt, idet det til enhver tid er 
formanden der på bestyrelsens vegne 
aflægger årsberetningen. Taget til 
efterretning. 
Nils Jordal foreslog bestyrelsen at trække 
forslaget og nedsætte en arbejdsgruppe til 

videre gennemgang af vedtægtsændringerne, 
for at få det perfekte resultat, før det igen 
fremsættes til godkendelse af først en 
generalforsamling, dernæst ved urafstemning 
blandt medlemmerne. Bestyrelsen trækker 
forslaget og vil arbejde videre med 
ændringerne. Nils Jordal og Marie-Louise 
Ricard tilbyder at indgå i arbejdsgruppen. 
 
b) Forslag fra Jørgen M. Nielsen: 
Jeg vil foreslå, at Dværgschnauzerklubbens 
dobbelt-udstilling  afholdes skiftevis Øst og 
Vest for Storebælt. Dette vil være mest 
retfærdigt med hensyn til overnatning. 
Det viser sig, at Dorrit Neertoft fremsatte 
samme forslag allerede i 1999 på 
generalforsamlingen, hvor det blev vedtaget. 
Kunne dog ikke effektueres på daværende 
tidspunkt, da de forskellige dommere allerede 
var inviterede. Af tidligere referat fra 
generalforsamlingen, (blad nr. 2, april 2001) 
fremgår: ”Dobbelt pokaludstilling hvert andet 
år hhv. Vest og Øst for Storebælt. Blev 
godkendt allerede i 1999. Bestyrelsen tager 
dette til efterretning”. 
Helle Gadeberg beklagede, det fra 1999 
vedtagne forslag ikke er blevet effektueret. 
Jørgen Nielsens forslag erstatter nu det i 
1999 godkendte forslag sættes derefter til 
afstemning. Vedtages med 34 stemmer (1 
undlod at stemme) 
 
c) Forslag fra Jørgen M. Nielsen: 
Jeg vil foreslå, at generalforsamlingen tager 
stilling til, om der stadig skal være restriktion 
for at komme på hvalpelisten, når ”klubben” er 
imod restriktioner. 
Jørgen uddyber, at mange har givet udtryk 
for, at vi er en klub uden restriktioner. Kunne 
derfor godt forestille sig, at også hvalpe efter 

hunde, som ikke har været udstillet, skulle 
kunne optages på vores hvalpeliste. 
Charlotte Staunskjær understøttede forslaget. 
Som det er nu, kan man ikke få hvalpe på 
hvalpelisten, hvis ikke forældredyret er 
præmieret. Ørekuperede hunde, indkøbt i 
udlandet, kan f.eks. ikke udstilles i Danmark, 
og hvalpe efter en sådan hund vil ikke kunne 
komme på hvalpelisten. Annelise Bech kunne 
godt forestille sig,  at der blev oprettet  en 
alternativ hvalpeliste efter forældredyr, som 
ikke har været udstillet. Nils Jordal foreslog, at 
man tog emnet op til diskussion på et 
opdrættermøde. Bjørn Madsen kunne ikke gå 
ind for en alternativ hvalpeliste for hvalpe 
efter ikke-præmierede forældredyr. 
Camilla Heinze påpegede, at hvis det blev 
besluttet ikke at måtte avle på øre- og 
halekuperede hunde (= i DK ikke-udstillede 
eller præmierede hunde), ville der 
efterhånden ikke være mange hunde i 
Europa, som ville kunne anvendes i 
avlstjeneste, jfr. DKKs diskussion vedr. 
matadoravl. Else Biilman spurgte, om 
hvalpene så i givet fald så skulle sælges 
billigere. Bodil Jordal påpegede, at en 
alternativ hvalpeliste måske kunne give 
mulighed for at få flere medlemmer af 
klubben. Jørgen Nielsen var villig til at trække 
forslaget fra generalforsamlingen, hvis det 
ville blive behandlet på et opdrættermøde. 
Annelise Bech foreslog, at også ikke-
opdrættere (f.eks. ejere af hanhunde, som 
bruges i avl) skulle have mulighed for at 
deltage i et opdrættermøde. 
Jørgen M. Nielsen trak sit forslag. 
 
9. Fremtidig virksomhed 
- Der arbejdes bl.a. med en ny hjemmeside, 
hvor også klubbens regnskaber vil fremgå, 

hvor der vil blive mulighed for online tilmelding 
til udstillinger.  
- Dobbeltudstilling: En dobbeltudstilling kan 
desværre ikke effektueres i 2006. Bestyrelsen 
vil bestræbe sig på, at dette sker fra og med 
2007. 
- Pelsplejedage: Det planlægges, at der 
fremover vil blive afholdt 3 pelsplejedage: på 
Sjælland, på Fyn og i Jylland 
- Opdrættermøde: Bestyrelsen har haft en 
annonce i sidste blad. Kun én har reflekteret 
på denne. Nils Jordal har meldt sig som  
deltager i tilrettelæggelsen af et sådant 
opdrættermøde. Direkte adspurgt, afslog 
Anne-Lise Bech at deltage i tilrettelæggelsen, 
da hun som ikke-opdrætter ikke vil have 
mulighed for at deltage. 
- Foredrag for alle medlemmer: Der er 
indkommet forslag om forskellige tiltag.  
- Nye bytteregler og nye bytteting; De nye 
regler vil snarest blive offentliggjort i bladet. 
Desuden har bestyrelsen planer om: 
- Dommerseminar 
- Medlemsmøder med f.eks. følgende emner: 
falsk drægtighed, tandpleje, øjenseminar 
- Genindføre morgenmad på pokaludstillinger 
- Schnauzerdag 
- Samarbejde med svenske schnauzerklub 
- Jubilæum 2008 – hvad skal der ske 
- Sporudvalg 
- Lokalrepræsentanter geografisk fordelt 
- Foreningshåndbog på hjemmesiden. 
 
Jørgen M. Nielsen henstillede, at man ikke 
gør hjemmesiden for ”tung”, så der bliver for 
lang ventetid. 
 
10. Eventuelt 
Charlotte Staunskær foreslog, at Bente Noga 
tildeles DvKs æresnål for sit store arbejde 
som hvalpeanviser. 



Bodil Jordal henstillede, at breve fra diverse 
bestyrelsesmedlemmer kun påføres 
formandens adresse, da dette er den officielle 
adresse for Dværgschnauzerklubben. Nils 
Jordal foreslog som alternativ brevpapir med 
alle bestyrelsesmedlemmers navne oplistet.. 
Vedkommende, som så skrev brevet, kunne 
så sætte et X ud for sit navn. 
Toni Schultheiss spurgte, hvordan det det 
kunne lade sig gøre at sætte ting i bladet, 
som hun ikke havde haft en chance for at 
kommentere, før det blev offentliggjort  eller i 
hvert fald sammen med offentliggørelsen. 
Berettede, at hendes hanhund var far til et 
kuld hvalpe i Sverige, hvor der var faldet PRA 
(Progressiv Retina Atrofi). Tævehundeejeren 
havde fået mulighed for at kommentere, 
hvorimod Toni selv ikke var blevet kontaktet 
forud for offentliggørelsen og altså ikke havde 
haft  mulighed for at komme med kommentar. 
Bestyrelsen beklagede dette og påtog sig det 
fulde ansvar. Både tævehundens- og 
hanhundens ejere skulle haft denne 
mulighed. Bestyrelsen vil skærpe reglerne for, 
hvad og hvordan offentliggørelse finder sted i 
bladet.  
Dorrit Neertoft efterlyser en fordanskning af 
diagnoser bragt på latin i bladet.  
Margit Jessen efterlyser en oversigt over, 
hvordan man optjener point ved agility. 
Foreslår det bragt i bladet sammen med en 
løbende oversigt over stillingen p.t.. 
Søren Langbech efterlyser sponsorer til 
rosetter (pris kr. 125 /årligt) 
 
Herefter ikke flere indslag. 
 
Dirigenten Jes Jessen takkede for en søndag 
i godt selskab med schnauzermenneskene. 
Fandt, at der havde været gode  diskussioner.  

Anette Bak Nielsen takkede for god ro og 
orden og overrakte Jess Jessen 2 flasker vin 
som tak for hans indsats. 
 
Referent: Marie-Louise Ricard 
 
 
 
 
 
 


