
Dværgschnauzerklubbens generalforsamling, afholdt d. 3. marts 
2007 på Grand Hotel i Korsør. 
 
Formanden, Helle Gadeberg, bød velkommen til de 44 tilmeldte og fremmødte 
medlemmer. Foreslog Holger Busk som dirigent, hvilket blev vedtaget med 
akklamation. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i 
henhold til vedtægterne. 
Gennemgik derefter dagsordenen. 
Til referent valgtes Marie-Louise Ricard. 
 
2. Valg af 2 stemmetællere 
Bjørn Madsen og Allan Petersen valgt. 
 
3. Årsberetning fremlægges af formanden 
Jeg vil starte med at byde velkommen og velbekomme. I har forhåbentlig fået 
stillet den værste sult. 
 
Året er gået endnu en gang og atter med fremgang på mange områder:  
 

- Vi har fået mange nye medlemmer i årets løb, og ved årets udgang den 
30. september havde klubben 1.042 medlemskaber, fordelt på 1.683 
medlemmer 

- Der er øjenlyst 128 hunde: 21 sorte, 63 S/S, 41 P/S og 3 hvide. Heraf fik 
en enkelt konstateret PRA. Det er øjenlyst omtrent det samme antal 
hunde, som det foregående år. 

- Der er registreret 395 hvalpe, hvoraf 18 er importer. Blev vi betragtet som 
én race i registreringsstatistikken hos DKK, ville vi ligge på en 10. plads. 

- Vi afholdt 8 udstillinger ca. 50 hunde i gennemsnit. 
- Den gamle tradition med morgenmad på pokaludstillinger er genindført 
- Klubshoppen og bytteshoppen har fået et større sortiment at vælge 

imellem  
- Mange medlemmer har nydt hinandens selskab på traveture rundt om i 

landet. I 2006 blev der arrangeret traveture rigtig mange steder fra 
Tversted søerne i nord til Haderslev i syd – fra Vesterhavet til Hørsholm i 
øst.  

- Vi har haft vore pelsplejedage, både i øst, vest og midt på Fyn, med god 
tilslutning og positive tilbagemeldinger.  

- Der blev afholdt opdrættermøde i Nyborg, hvor 32 opdrættere deltog.  
Tak til arrangører og indlægsholdere for indsatsen. 

- Sportræning er introduceret som medlemstilbud, og de første officielle 
prøver blev afholdt med stor succes. De første sporhold er godt i gang. 

- Vi har p.t. vores første mentalbeskriver, Sussan Svane Bælum, under 
uddannelse.  



- En ny hjemmeside er udarbejdet. Det var en sej fødsel, men den gruppe, 
som nu har færdiggjort projektet, fortjener stor ros for deres indsats. 

- Klubben har fået nyt logo, som viser alle 4 farvevarianter. . 
 
Årets guldhunde: 
Sort han  68 p. Insurgent Black Samba, ejere Helle Maj Jørgensen & Stavros 

Chryssidis 
Sort tæve 53 p.  Matica’s Bonfire, ejere Camilla & Michael Heinze 
S/S tæve 65 p.   Aqui It’s Showtime, ejere Dorrit Neertoft & John Andersen. 
S/S han  55 p.  Aqui Pow-Wow, ejere Bodil & Arne Pedersen 
P/S tæve 51 p.  Starlings Berwick-upon-Tweed, ejere Helle Gadeberg & Lars 

Hansen 
P/S han  41 p.  Ugly Duckling’s Playboy, ejer Jette Akselbo 
Hvid tæve  47 p.  Hassanhill’s Bedford Belle, ejere Anette & Jan Præstekjær 
Hvid han  40 p.  Made in Spain Utopia, ejer Anette & Jan Præstekjær. 
 
Årets seniorer: 
P/S  49 p.  Starlings Berwick-upon-Tweed, ejere Helle Gadeberg & Lars 

Hansen 
S/S  42 p.  Aqui It’s Showtime, ejere Dorrit Neertoft & John Andersen 
 
Årets Veteraner: 
P/S han  14 p.  Klondaikes Africa, ejere Mette Riisberg & Orla Andersen 
S/S tæve  35 p.  Scedir Shirley Tempol, ejer Annelise Lange. 
 
Anepokalen 
Starlings Berwick-upon Tweed med 5 danske aner, ejere Helle Gadeberg & Lars 
Hansen 
 
Årets Agilityhund, lille klasse: 
475 p.  Cassi,  Dan-Schnauz Midnight Champ, ejer og fører  Margit Jessen.  
Spring, lille klasse: 
280 p.  Cassi,  Dan-Schnauz Midtnight Champ, ejer og fører Margit Jessen. 
Årets Agility hund, Mellemklasse 
50 p,  Chico,  Helar’s Kid Kreole ejer og fører Kirsten Madsen 
Spring, Mellemklasse 
17 p,  Chico,  Helar’s Kid Kreole ejer og fører Kirsten Madsen 
 
Vi kan i år desværre ikke kåre lydighedshunde, da vi ikke har modtaget 
prøveresultater. Jeg vil gerne udfordre medlemmerne her til at stille op i klasse 1 
– det gør jeg nemlig ! 



 
Igen i år vil vi gerne takke alle de, som gør et stykke frivilligt ulønnet arbejde for 
klubben: 
 
Dommerudvalget:  Pia Nissen, Dorrit Neertoft og Ulf Bråthen  
Hjemmesideudvalget: Palle Voss, Hanne Jepsen & Helle Bjerre. 
Kritikker på hjemmesiden & hvalpebordet: Gitte Voss Pedersen 
Sportrænere:  Dorte Stephansen & Joan Byriel. Samtidig vil vi overrække 

Dorte et diplom og en buket for afsluttet træneruddannelse. 
Redaktør og referent: Marie-Louise Ricard 
Hvalpeanviser:  Bente Noga. 
Den tidligere redaktør Louise Vig skal have en buket blomster som tak for 
indsatsen gennem 1½ år.  
Alle modtager et sæt Rosendahl vandglas med logo som tak. 
 
Øjenlysningsresultater: Jørgen Rehder  
Pointtæller for agility og lydighedshunde: Kirsten Holm Iversen 
Revisorer:  Bjørn Madsen & Marie-Louise Ricard 
Pelsplejedagene:  Kirsten Hempler, Lis Habermann, Else Billmann, Keld 

Nørgaard, Hugo Johansen & Lise Grønqvist 
Optælling af guldhundepoint for udstillinger: Hanne Rehder og Tony Schultheiss 
Opdrættermødet:  Jesper Grønqvist, Nils Jordal, Bodil Jordal & Helle Agerskov 
En hjælpende hånd på udstillingerne: Jørgen Nielsen 
Alle modtager en flaske god vin. 
 
Endelig ønsker klubben i dag gerne overrække en guldnål til en af ildsjælene 
indenfor klubben: Merete Stæhr-Nielsen. Merete har afholdt utallige trimmekurser, 
pelsplejedage, traveture, været redaktør, sørget for klubbens udstillingslager i 
rigtig mange år, været formand for dommerudvalget, skrevet foldere, artikler samt 
bogen Dværgschnauzeren – og meget, meget mere. Og Merete er med garanti 
ikke færdig med at udfolde sin energi. 
Desværre er Merete her ikke i dag, men vi vil benytte først kommende lejlighed til 
at overrække hende guldnålen. 
 
Dirigenten ønsker at få eventuelle kommentarer til formandens beretning punkt 
for punkt: 
 
Øjenlysning:  
Bodil Jordal efterlyser baggrundsinformation omkring de tiltage, der er iværksat i 
forbindelse med de forskellige øjensygdomme, PRA og Cataract.  
Formanden kunne fortælle, at der i Norge er fundet arvelig cataract hos en hund, 
som er brugt i avl i Danmark. Dette har involveret hunde fra Merete Stæhr-
Nielsen, hvorfor hun har været interesseret i at starte med indsamling af 
blodprøver til testning. Denne analyse foretages af Optigen i England . Der skal 
bruges blodprøver fra ca. 100 hunde, og da der stadig mangler testmateriale, har 



klubben til hensigt at rette henvendelse til de andre nordiske lande for at få 
blodprøver også herfra.  
Bodil Jordal fandt, at det havde været rimeligt med en offentliggørelse af 
stamtavlen for den hund, der var fundet cataract-positiv. Kun ved en sådan 
offentliggørelse, har man en mulighed for at undgå avl på linier herfra. 
Formanden svarede, at bestyrelsen havde fravalgt en offentliggørelse, da det 
drejer sig om en udenlandsk hund. 
Nils Jordal henstillede til bestyrelsen om at tage tingene på en anden måde, hvor 
man takker Merete Stæhr-Nielsen for hendes store indsats, men sideløbende 
hermed sørger for at informere mere tæt.  
Charlotte Staunskjær ønskede at vide, om det er tilladt at offentliggøre 
udenlandske hundes prøveresultater i Danmark. 
Dette kunne Nils Jordal bekræfte, idet det allerede for 10 år siden var blevet 
undersøgt. Den svenske dværgschnauzerklub er yderst interesseret i at deltage i 
et samarbejde, ligesom de tilsvarende klubber i Tyskland, Belgien og Holland 
også har vist interesse herfor. 
Ulf Bråthen foreslår, at man venter med at involvere de andre europæiske lande, 
til man har set resultatet af det nordiske samarbejde. 
Nils Jordal anmoder bestyrelsen om at samarbejde ud over de nordiske grænser, 
idet det ikke er et nationalt men et internationalt problem. 
Formanden lover, at dette vil blive taget op. 
 
Registrering af hvalpe 
Nils Jordal: De sidste år har der været mulighed for at parre farvemæssigt på 
tværs af farverne. Efterlyser dels en farveregistrering af hvalpe og opfordrer 
desuden bestyrelsen til at tage en dialog med DKK omkring,  hvordan man  
placerer dværgschnauzeren rent racemæssigt.  
 
Udstillinger 
Ingen kommentarer 
 
Klubshoppen 
Ingen kommentarer 
 
Pelsplejedage 
Ingen kommentarer 
 
Opdrættermøde 
Torben Petersen efterlyser referat fra mødet afholdt i efteråret. 
 
Bjørn Madsen: På opdrættermødet blev det besluttet, at opdrætterne skulle 
indstille til DvKs bestyrelse, at man efter udløbet af den 5-årigs forsøgsordning pr. 
31. december 2006 skulle ansøge bestyrelsen, hvis man ønskede at parre på 
kryds af farverne. 
Formanden: DvK har skrevet til DKK, at man ønskede at vende tilbage til den 
gamle ordning, hvor parring på kryds af farver kun sker efter ansøgning til og 



godkendelse af DvKs bestyrelse.. DKK ville tage dette op på deres 
bestyrelsesmøde i februar 2007. 
DvK har netop modtaget svar fra DKK. Brevet blev læst op af formanden, og man  
kunne her konstatere, at der er sket en stramning i forhold til tidligere, idet der nu 
både kræves en fri øjenlysning, samt en præmiering af hunden, inden den kan 
bruges i avl. 
Nils Jordal anmoder bestyrelsen om at tage denne stramning op med DKK. 
Henviser til DvKs vedtægter omkring avlsarbejde, hvor der helt tydeligt står, at 
Dværgschnauzerklubben er DKKs sagkundskab vedrørende dværgschnauzere. 
Dirigenten henviser til, at der ikke kan besluttes noget her. Henviser til næste års 
generalforsamling. 
Dorrit Neertoft ønsker at vide, hvordan DKK definerer matadoravlsgrænsen, og 
hvad de bruger  det til. Anmoder formanden til at rette henvendelse til DKK 
herom.  
Bodil Jordal: henstillede også til bestyrelsen om at tage dette op med DKK. 
Eksempelvis kan en gammel hanhund meget vel være far til f.eks. 80 hvalpe, 
hvilket i princippet ikke er mange hvalpe. Det ville være interessant at se, hvor 
mange af disse hvalpe er gået videre i avl. Anmoder bestyrelsen om også at tage 
dette spørgsmål op med DKK. 
Dirigenten kunne fortælle, at han havde deltaget i et møde, hvor emnet var blevet 
berørt og kunne desuden oplyse, at der er blevet lempet betydeligt på punktet 
omkring matadoravlsgrænsen for hanhunde. 
 
Sportræning 
Ingen kommentarer 
 
Nye Hjemmeside 
Dorit Neertoft ville gerne tilkendegive sin ros. Den samme tilkendegivelse blev 
givet fra samtlige deltagere ved spontan akklamation. 
 
Bladet  
Blev rost uden specifikke kommentarer. 
 
Beretningen herefter sat til afstemning og godkendt med akklamation. 
 
4. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse og 
meddelelse af ansvarsfrihed. 
Kassereren gennemgik regnskabet og kunne konstatere, at der var stadig 
fremgang i klubben. Gennemgik derefter de forskellige poster på driftsregnskabet. 
Dirigenten efterlyste eventuelle kommentarer fra forsamlingen. 
Der findes i specifikationen til regnskabsoversigten en beklagelig fejl, idet 
summen for driftsmiddel pr. 01.10.2005 skulle være kr. 26.396,22, som korrekt 
anført på det af bestyrelsen underskrevne regnskab..   
Dette skyldes en formelfejl i sammentællingen (ikke alle linier er taget med), og 
totalsummen for driftsmiddel pr. 30.09.2006 er korrekt. Fejlen er altså rent 



kosmetisk og har således ingen konsekvenser for driftsresultatet eller aktiver og 
passiver i klubben 
På denne baggrund finder dirigenten, at regnskabet godt kan sættes under 
afstemning. Regnskabet godkendes med 39 stemmer for og 1 stemme imod. Den 
korrigerede specifikation bringes i bladet sammen med referatet fra 
generalforsamlingen. 
 
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 
Bestyrelsen foreslår, at kontingent, indmeldelsesgebyr og forsikringspræmie 
fortsætter uændret i 2007. 
  
6. Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres 
Der var ikke indkommet modkandidater, og Helle Gadeberg, Søren Langkjær 
Bech samt Jan Præstekjær var således alle genvalgt. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Marie-Louise Ricard genvalgt som revisor. 
Anne-Lise Bech valgt som revisorsuppleant. 
 
8. Indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. 
 
Dorit Johansen gennemgik de væsentlige ændringer, samt baggrunden for disse. 
Dirigenten ønskede at gennemgå vedtægterne punkt for punkt og ligeledes sætte 
til afstemning paragraf for paragraf. Dirigenten udbad sig eventuelle kommentarer 
skriftligt.  
 
Overskrift: 
Nils Jordal ønskede ordet ”love” bibeholdt og ikke ændret til ”vedtægter”. 
Søren Bech fremførte, at der er ikke et eneste selskab i DK, der kalder sine 
ordensregler for love. Det er jura. Det korrekte ord er ”vedtægter”. 
Bodil Jordal  henviste til, at DKK, som er vores nærmeste samarbejdspartner, 
kalder deres ordensregler for love. 
Sættes til afstemning: Bestyrelsens forslag vedtages. 
 
§ 1 Klubbens navn og hjemsted 
Ingen ændringsforslag. 
 
§ 2 DvKs organisation 
Ordet ”Dværgschnauzerklubben” foreslås udskiftet med DvK vedtægterne 
igennem.  
Nils Jordal ønskede bibeholdelse af ordet ”Dværgschnauzerklubben”. 
Sættes til afstemning: Bestyrelsens forslag vedtages. 



 
§3 DvKs formål 
Vedtaget 
 
§4 Avlsarbejde 
Vedtaget 
 
§5 Medlemskab 
Sætningen ”som sørger for tilsendelse af indbetalingskort” er slettet for tilretning 
af praksis. 
Bestyrelsens ændringsforslag vedtaget. 
 
§6 Kontingent 
Ordlyden i 4. afsnit, foreslås første sætning ændret til ”Ved indmeldelse efter 1. 
maj betales halvt kontingent….. 
Denne ændring til bestyrelsens udsendte forslag vedtages. 
 
§7 Ind- og udmeldelse 
Ingen kommentarer, vedtaget 
 
§8 Bestyrelsen 
ingen kommentarer, vedtaget 
 
§9 Bestyrelsens arbejdsområde 
Vedtaget. 
 
§10 Regnskab 
Der var spørgsmål om, hvorvidt en medlemsadministrator skal være medlem af 
bestyrelsen, og for at understrege dette, blev sætningen ”Medlemsadministrator 
skal være medlem af klubben” foreslået tilføjet efter 2. sætning i første afsnit. 
Dette blev imidlertid forkastet ved den efterfølgende afstemning, idet det findes 
indlysende, at kun et medlem af klubben kan være medlemsadministrator. 
Bestyrelsens forslag vedtaget som udsendt. 
 
§11 Ordinær generalforsamling 
Ordlyden i 5. afsnit, pkt. 3 ”Formanden fremlægger årsberetningen” foreslås 
ændret til ”Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse”. 
Sættes til afstemning: Bestyrelsens forslag forkastes og den foreslåede, nye 
ordlyd vedtages. 
 
§12  Ekstraordinær generalforsamling 
2. afsnit ordet ”til” er faldet ud. Afsnittet opdateres og vedtages med følgende 
ordlyd: ”Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal fra medlemmernes 
side ske skriftligt til klubbens formand og skal være underskrevet af samtlige 
medlemmer, der begærer den ekstraordinære generalforsamling.” 
 



§13 Disciplinærsager 
Vedtaget 
 
§14 Vedtægtsændringer 
Vedtaget 
 
§15 Urafstemning 
Vedtaget 
 
§16 Ophævelse af DvK 
Vedtaget 
 
§17 Medlemsbladet 
Vedtaget 
 
§18 Overgangsbestemmelser 
Vedtaget 
 
36 stemmer for, 2 imod.  
Med ovenstående ændringer kan vedtægtsændringerne  sendes ud til 
urafstemning. 
 
Forslag fra Bodil og Nils Jordal 
Forslag 1) Pointtildeling til årets guldhund: 
Efter lidt diskussion blev det påpeget, at veteranerne går med til bedst i køn og 
kan få point der. Derefter fulgte et par bemærkninger, hvorefter forslaget gik til 
afstemning og blev vedtaget. 
Jan Præstekjær refererede fra DKKs formandsmøde, at der fra 2008 bliver 
ændret i udstillingsreglementet, og så løser de omtalte problemer sig nok ! 
 
Forslag 2)  Afgørelse ved pointlighed.  
Forslaget trækkes, idet det er de regler, som allerede er gældende. 
 
Forslag 3)  Medlemsbladet Dværgschnauzeren 
Bodil Jordal uddybede sit forslag, idet hun kan befrygte, at nogen information 
fremover kun vil kunne findes på hjemmesiden i lighed med det tyske Pinscher-
Schnauzer blad. Understregede at Dværgschnauzeren er mange medlemmers 
eneste udbytte af deres medlemskab. Redaktøren var indstillet på et tættere 
samarbejde mellem bladet og web.administratorerne m.h.p. aktiviteter, 
hvalpekuld, hvalpeliste etc. Medlemmerne anmodes dog fortsat om at sende 
information til hjemmesiden med kopi til bladet og vice versa. Der var dog 
enighed om at forslaget ville binde redaktøren for meget, og det blev derfor ikke 
vedtaget. 
 



 
9. Fremtidig virksomhed  
præsenteret af Jan Præstekjær 
- Medlemsmøder / 2007.  
- Urinvejsseminar planlægges i øst, tandseminar planlægges i vest. 
- Fokus på spor, agility & lydighed 
- Mentalbeskriver under uddannelse. Sussan Svane Bælum starter her i 

marts.  
- Jubilæum 2008, hvor der planlægges en dobbeltudstilling i forbindelse 

hermed. Desuden agility, spor, etc. 
- Nyt udstillingsreglement fra 2008. Et udstillingsreglement fra FCI  er  p.t. 

ved at blive oversat. 1., 2. og 3. præmie udgår og udskiftes med andre 
præmieringsformer. Der kommer ganske givet et nyt pointsystem. 
Begrundelsen for ændringerne fra 2008 er, at Danmark har tilbudt at være 
værtspar for Verdensudstillingen. De nye regler kan læses (på engelsk) på 
FCI’s hjemmeside (www.fci.be)  

- Pelsplejedage / gerne i flere landsdele. 
- Udvidelse af klubbens hjemmeside 
- Opdatering af øjenfolder 
 
Kommentarer: 
Nils Jordal ønskede at vide, hvordan bestyrelsen forestillede sig, at 
problematikken omkring øjensygdomme tackles fremover. 
Der henvises til kommentarer vedr. øjenlysning efterfølgende formandens 
beretning.  
 
Eventuelt: 
Dorrit Neertoft: Henstiller til opdrætterkolleger, at man nedskriver antallet af 
hvalpe på hvalpelisten efterhånden, som hvalpene sælges. 
Jan Præstekjær påpeger, at man har mulighed både som opdrætter og 
menigmand til at sponsorere rosetter til vore udstillinger. 
Nils Jordal mener, at bestyrelsen bør stå som sponsor for samtlige rosetter på 
udstillingerne, idet opdrætterne tit og ofte har rigeligt med andre udgifter. 
Ulf Bråthen  så gerne, at medlemsliste og nyheder udsendes på E-mails. 
Annelise Bech gør opmærksom på den kæmpe administrative side ved et sådant 
tiltag. 
 
Der var herefter ikke flere kommentarer/spørgsmål, og dirigenten takkede for god 
ro og orden under hele debatforløbet. 
Formanden takkede dirigenten for hans mødeledelse og sluttede dermed 
generalforsamlingen. 
 
 
Referatet godkendt og underskrevet af både Holger Busk og Helle Gadeberg. 

/M-L Ricard 
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