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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 19. november 2007 kl. 10.00 hos 
Dorit Johansen, Asklevvej 12, 8653 Them 

 
Deltagere: Jan, Søren, Helle, Ellen, Charlotte og Dorit (ref) 
Afbud: Mette, Marie-Louise 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt   
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 30.9.2007 – godkendt og underskrevet 

 
3. Dato for næste møde og sted – 27.1.2008 hos Jan kl. 10.00 

 
Nyt fra Bestyrelsen 

 
4. Indkommen post/korrespondance  

Fra DKK: 
 01.10.2007 – Aktivitetsgebyrer 2008 
 11.10.2007 – Oplysninger om hvalpekuld/importer, øjenundersøgelser m.v. 

findes nu på hundeweb, update 
 22.10.2007 – orientering om dødsfald – ringsekretær Heidi Madsen, Horsens 
 29.10.2007 – opdateringskurser vedr. udstillingsregler 2008 
 30.10.2007 – Anmeldelsesfrister og gebyrer World Dog Show 2010 
 03.11.2007 – Kreds 10 fremsender dommerliste til national udstilling i 

Næstvedhallerne i påsken 2008 
 03.11.2007 – DKK har udnævnt Kresten Scheel til all round dommer 
 03.11.2007 – DKK har udnævnt Svend Løvenkjær til all round dommer 
 06.11.2007 – IT-support og gebyrer til edb-kørsel af prøver, udstillinger, 

resultatregistrering samt sundhedsdata 
 09.11.2007 – Udstillingsregler - BIR-konkurrencen på specialklubudstillinger og 

nationale udstillinger. 
 12.11.2007 – Gebyr for edb-kørsel m.v. i 2008 – opfølgning 
 12.11.2007 – Indkaldelse til formandsmøde den 15.3.2008 i Solrød, tilmelding 

inden 3.3.2008 på mabo@dansk-kennel-klub.dk. – Jan deltager 
 
          Øvrig post 

 12.10.2007 – Gipote.dk – tilbud om gratis annoncering med hvalpe – taget til 
efterretning. 

 
5. Medlemstal og regnskab til godkendelse 

Regnskab – Godkendt og underskrevet 
Antal medlemmer 1.748 tilgang på 5. Antal medlemskaber 1.102 tilgang på 5, den  
ringe tilgang skyldes at en del udmeldelser er registreret pr. 1.10.2007. Indbetalinger 
til det nye foreningsår er endnu ikke registreret.   

 
6. Generalforsamling 2008 

 Ny kandidat til bestyrelsen 2008 – Mette har besluttet ikke at genopstille, 
Charlotte stiller op til bestyrelsen, bestyrelsen undersøger mulige emner til 
suppleantposten.  

 Opdatering af gaveliste 
 Invitation af dirigent til 2008 – Freddie Klindrup har takket ja. Søren indbyder 

dirigent Holger Busk til den 7.3.2009  
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7. ”Dværgschnauzeren” 

 Vurdering af økonomien i forbindelse med udgivelse af bladet i farver  
 Tilbud fra Werks Offset A/S, Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg 
 Tilbud fra Dixit, Industrivej 12, 8653 Them 
 Tilbud fra Grafia, nuværende trykkeri  

De stigende udgifter til bladet undersøges nærmere, der er flere forklaringer, 
stigende priser, ekstraudsendelser, udsendelser over 100 g. Punktet udsættes til 
næste møde den 27.1.2008 til nærmere undersøgelser. 

 
8.  Kortlægning af arbejdsopgaver – Jan har udarbejdet en plan for arbejdsfordeling i 

2008, planen vil løbende blive revideret. 
  
9.  Automatisk medlemsregistrering via hjemmesiden – Søren og Dorit udarbejder 

oplæg til Instans, sagen fremlægges for bestyrelsen med et økonomisk overslag. 
 

10.  Fælles klubsystem med DKK – der foreligger et tilbud fra DKK om et fælles 
klubsystem det indebærer f.eks. fælles medlemsnumre. Udsat til systemet er yderligere 
udbygget og kører optimalt. 

 
11.  Hal omkring Roskilde – Det har ikke været muligt at finde en hal omkring Roskilde 

der passer til vores krav herunder indretning og økonomi. Vi undersøger mulighederne 
omkring Blovstrødhallen alternativt Gribskovhallen. 

 
12.  PR kontaktperson – kontakt til Hunden, Vi med Hund m.fl. Ellen er fremover 

kontaktperson 
 

13. Opdatering af hvalpeliste – ønske om at listen bliver opdateret daglig og at der igen 
tages fat i de opdrættere der ikke får afmeldt allerede solgte hvalpe. Anette 
Præstekjær overtager opgaven i samarbejde med hvalpeanviser. 

 
 
Nyt fra udvalg / om arrangementer 
 
14.  Hjemmeside  

 Ny udgave af hjemmesiden er nu i luften 
 Fotoarkiv på hjemmesiden – Anette Præstekjær har tilbudt at stå for den 

tekniske del, der annonceres i december bladet efter fotos. 
 Ekstra harddisk til sikkerhedsopdateringer – Udleveret til Ellen og Dorit 
 Onlinetilmelding på DvK’s hjemmeside til udstillinger er nu på plads – 

fremlæggelse af papirudgaven – godkendt. 
 

15.  Dommerudvalg – kørselsordning i 2008, der skal fremsendes en plan til bestyrelsen 
over hvem der tager sig af dommeren efter hver udstilling og hvem der står for kørslen  

 
16.  Dommeruddannelse, sporprøver – Dorte har søgt om dommeruddannelsen, der er 

fremlagt ansøgning om CV fra Dorthe Stephensen. Bestyrelsen indstiller til DKK at 
uddannelsen påbegyndes 

 
 

17.  Nyheder fra sporudvalg  
 Det har ikke været muligt at opdrive nye deltagere til sportræning syd for Horsens, 

Joan trækker træningen tilbage til Silkeborg området og i Rold Skov. 
 Susan S. Bælum er godkendt som sportræner 
 Bestyrelsen afventer ønske om dato for sporprøve på Sjælland. 
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 Forslag om prøve i blod den 31.5.07 i Rold Skov – Bent er tovholder. 
 27.4.07 Dorte søger om afvikling af prøve i kaninslæb i Gludsted.  
 Dorte opfordres til at melde ind med en dato hvis hun ønsker at afholde prøve i blod. 

           
 

18.  Afholdte arrangementer: 
 12-14.10.07 – Vi med hund messe i Brøndby Hallen, messen gentages igen til 

næste år, ønske om en selvstændig dobbelt stand, idet der var alt for lidt plads 
til at præsentere hundene. Mere end 10.000 besøgende fandt frem til Messen. 

 17.11.2007 – Pelsplejedag aflyst på grund af manglende tilmelding. 
 

19.  Kommende arrangementer: 
 25.11.2007 – Tandseminar i Lunden i Silkeborg v/ Camilla Heinze – 15. tilmeldte 

p.t. 
 15.03.2008 – Pelsplejedag i Sønderjylland - Åse Alsted og Jan  
 19.04.2008 – Jubilæumsarrangement - sporprøve, kaninslæb i Nordjylland, ingen 

deltagerbegrænsning – Bent 
 27.04.2008 – sporprøve, kaninslæb Gludsted – Dorte 
 31.05.2008 – Sporprøve, blod i Rold Skov - Bent 
 23. og 24.08.2008 – Jubilæumsweekend ansvar Charlotte og Mette. 
 Sporprøve på Sjælland – afventer dato - Sussan 

 
 
Diverse 

 
20.  Deltagelse i prøver for kastreret hanhund – Det er muligt at opstille til prøve og 

udstilling, når hunden inden kastrationen har været udstillet, eller der foreligger en 
attest fra dyrlæge.  

 
21.  Bordet rundt - Kennel Dolly er taget af opdrætterlisten, da deres hunde nu er 

registeret i Sverige. 
 

22.  Evt. – ingen emner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


