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Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 30. september 2007 kl. 10.00 på 
Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, Ll. Ubberud, 5491 Blommenslyst. 

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

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 
2. Afstemning om lovændringer – Der er afgivet 325 stemmer, 311 for, 2 imod, 2 

blanke og 10 ugyldige. Ifølge vedtægterne er ændringerne hermed vedtaget. 
Vedtægterne sendes til DKK til godkendelse (Jan)  

 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 24.06.2007 - underskrevet 

 
4. Dato for næste møde og sted – 19.11.2007 kl. 10.00 i Asklev Besluttet at 

bestyrelsesmøder fremover afholdes på Fyn. 
 

Nyt fra Bestyrelsen 
 

5. Indkommen post/korrespondance  
Fra DKK: 

 25.06.2007 – Direktør Anette Bak Frederiksens er fratrådt. 
 09.07.2007 – Udstillingsregler for 2008 – der henvises til DKK´s hjemmeside.  
 30.07.2007 – Helle Gadeberg er udnævnt til ny dommer for dværgschnauzere – 

et stort tillykke til Helle. 
 08.09.2007 – Avlsforbud på reg.nr. 22557/97 Klondaikes Go Fetch – taget til 

efterretning. 
 08.09.2007 – Dommerændring i Brøndby 15.09.07, DKK beklager og arbejder på 

at undgå lignende situationer. Henvendelse til DKK idet vi ønsker at 
dværgschnauzerne udstilles indendørs. Henvendelsen sker i samarbejde med 
dommerudvalget  (Jan) 

 26.09.2007 – Suspendering af 2 dommere – Annika Ulltveit-Moe og Moa Persson 
 06.08.2007 -Jette Nielsen, udstillingsudvalget – dommerliste i Rønne 2008 

foreligger. 
 23.07.2007 – Godkendt brug af autoriserede schweissdommere og spordommere 

i Spidshundeklubben og Gravhundeklubben til sporprøver i DvK når DvK sørger 
for instruks til de inviterede dommere og at klubben på længere sigt får 
uddannet et passende antal dommere fra egne rækker. 

 Aftaleblanket om brug af klubsystem mellem DKK og DvK, forslag til aftale om 
fælles medlemsnumre/registreringssystem - henvendelsen behandles på næste 
møde i DvK. 

 
 

Øvrig korrespondance: 
 12.08.2007 – mail fra Marianne Hansen med en opfordring til at DvK offentliggør 

stamtavler på alle de hunde der har fået konstateret øjensygdomme, gerne 
sammen med en vejledning til opdrættere om, hvordan man bedst muligt 
undgår at anvende bærer-hunde i avl. Jan har sendt svar til Marianne – klubben 
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arbejder for åbenhed og arbejder på at få alle øjenlyste hunde på hjemmesiden 
via link til Hundeweb. 

 14.08.2007 – Optagelse på Tholos udstillingskalender samt en indbydelse til at 
deltage på sponsorudstillingen i Års den 11. og 12. oktober 2008. DvK har 
takket ja til indbydelse i 2008. 

  
 

6. Medlemstal samt månedsbalance til godkendelse 
Regnskab – forslag til generalforsamling 2008 om stigning af forsikringspræmie 
Der følges op på udgifter til udgivelse af bladet p.g.a stigende udgifter. 

          Antal medlemmer 1.743 tilgang på 56. Antal medlemskaber 1.097 tilgang på 43 
            

7. Avlsforbud i forbindelse med matadoravl – underskriftsindsamling mod DKK´s 
praksis på området – vil vi opfordre vore medlemmer via hjemmesiden? Vi støtter op 
om initiativet, opfordringen sættes på hjemmeside. De etiske anbefalinger indeholder 
mange gode ting, men der bør måske være en mere strømlinet måde hvorpå der 
udstedes avlsforbud, så reglerne administreres ens for alle.  

 
 

8. Forslag til Guldhundekonkurrencen – oplæg fra nedsat udvalg bestående af Merete, 
Ulf og Helle. Forsalg om at alle internationale udstillinger og klubudstillinger i Danmark 
tæller med i konkurrencen. Der gives 5 point for BIR og 3 point for BIM, der gives 1 
point for hver 5. udstillede hund dog tælles hvalpe og babyer ikke med. Der kåres én 
guldhund i hver farve. Forslaget vedtaget enstemmigt. Mette kontakter de personer der 
har skænket ”BIM” pokalerne og aftaler nærmere om fremtidig anvendelse. 
Veteran Guldhund: Pointgivende udstillinger: alle internationale udstillinger, 
specialklubudstillinger i Danmark. Der udnævnes én guldhund i hver farve, 3 point for 
Excellent1, 2 point for Excellent2, 1 point for Excellent3 og 2 point for dagens bedste 
veteran (I farven). 
De ændrede regler træder i kraft fra 2008. 

 
9. Forslag til nye diplomer – det fremlagte forslag fra Grafia er vedtaget, der trykkes 

min 500 stk. afhængig af pris. Ellen kreerer diplomer til de enkelte arrangementer. 
 
10. Nyt udstillingssted i stedet for Lillerød i 2009 - Ellen undersøger området omkring 

Roskilde eller nord herfor.  
 

11. Opdateret gaveliste til generalforsamlingen 2008  
 

12. Skænker DvK en speciel pokal i forbindelse med jubilæumsåret til Øst og Vest 
pokaludstillingerne - udsættes til næste møde. 

 
13. Hvem genopstiller til bestyrelsen 2008 – Mette, Dorit og Charlotte er på valg – alle 

genopstiller. 
 

Nyt fra udvalg / om arrangementer 
 
14. Hjemmeside  

 Status på konvertering – Ny hjemmeside forventes i luften senest 1.11.2007, 
alle opfordres til at gennemgå hjemmesiden for de områder den enkelte har 
ansvar for. 
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 Kirsten Holm Iversen vil fra 2008 løbende opdatere agilityresultater på 
hjemmesiden. Huske at oplyse stambogsnummer, stambogsnavn, hundens 
kaldenavn, hundeførerens navn og link til resultat 

 
 PC’ er der arbejdes på i klubregi, skal de ejes af klubben for at sikre klubbens 

data f.eks. Palle og Gitte (Søren) Af sikkerhedsmæssige årsager har vi besluttet 
at indkøbe en ekstra harddisk til automatisk sikkerhedskopiering til følgende 
områder: Udstilling, kritikker og medlemsadministration. Søren indkøber udstyr 
og hver enkelt sørger selv for at installerer. 

 
Besluttet at Palles udstyr anskaffes af klubben, således at klubben har alle data 
sikret. Vi venter med anskaffelse af ny PC til Ellen indtil hun skal have en ny. 
 

 Telefongodtgørelse til webmaster – Taksten er ændret således at webudvalget 
hver får udbetalt 100 kr. pr. måned med virkning fra 1.4.2007, beløbet dækker 
udover telefon også Internet. 

 
 Onlinetilmelding til udstillinger og tilretning af papirudgaven af 

anmeldelsesblanketten.  Onlinetilmelding kommer sammen med ny udgave af 
hjemmeside. Ellen redigerer papirudgaven i forhold til 2008 regler.  

 
15. Sygeforsikring - Der foreligger to forslag fra Tryg der begge bygger på de almindelige 

betingelser Tryg har i forvejen, dog med visse tilretninger. Vi inviterer Tryg forsikring til 
bestyrelsesmødet i januar 2008 til nærmere forhandling. Vi laver en nærmere 
undersøgelse på hjemmesiden om det er et medlemsønske, Søren kontakter 
webredaktør Hanne Jepsen. 

 
 

16. Afholdte arrangementer: 
 01.09.2007 – Sporarrangement i Hadsten med Bent Hansen som instruktør – se 

referat på hjemmesiden  
 01.09.2007 – Sportrænermøde i Hadsten – se referat på hjemmesiden 
 22. og 23. 09.2007 – afholdte sporprøver i Nord og Midt – resultater er på 

hjemmesiden 
 

17. Kommende arrangementer: 
 12. 13. og 14.10.2007 – Vi med hund messe i Brøndby Hallen v/Charlotte 
 17.11.2007 – Pelsplejedag i Haarby på Fyn v/ Annelise Lange, Vivian Seedorff og 

Jan Præstekjær  
 25.11.2007 – Tandseminar i Lunden i Silkeborg v/ Camilla Heinze  
 Medio april 2008 – sporprøve i Nordjylland, uden deltagerbegrænsning – forslag fra 

Bent – vedtaget  at det afvikles som et jubilæumsarrangement. 
 26.04.2008 – sporprøve i den sydlige del af Midtjylland – forslag fra Joan – frafaldet 

idet sporprøve i Nordjylland gennemføres. 
 27.04.2008 – sporprøve i den nordlige del af Midtjylland – forslag fra Dorte – Det 

undersøges om Dorte ønsker at fastholde prøvedatoen. 
 23. og 24.07.2008 – Jubilæumsweekend ansvar Charlotte og Mette – forslag om 

jubilæumsgaver, Dorit undersøger muligheder. 
 Forslag om et klippekursus fra medlemmer i Hørsholm – Der henvises til 

pyntekurser, se hjemmesiden. 
 Udstillingsdatoer 2009 og 2010, vi har modtaget en liste fra DSPK med deres 

udstillingsdatoer for 2009  - DvK har indtil nu fastsag følgende dage: 
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 1.2.09 – Hårlev sammen med DSPK 
 28 og 29 .03.2009 – Stepping den 29.3.09 sammen med DSPK 
 30.8.2009 – Roskilde 
 18.9.2009 – Hårlev 
 8.10.2009 - Nyborg 

 
18. Sundhed – ny øjenfolder – Folderen udkommer omkring januar 2008.  

 
19. Shoppen, forslag til ny indkøbspolitik – Softshelle jakker - besluttet at vi køber et 

antal til lager og sælger direkte på udstillinger, uden bestillingssedler. Der sendes 
prisoverslag til bestyrelsen inden indkøb. 

 
Diverse 

  
20. Ansøgning fra Charlotte Staunskær om farveblanding er godkendt: Made in Spain 

Cortado (sort) og Made in Spain Rica-Rica (P/S) (Charlotte deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt). 

 
21. Ansøgning fra Lene Brevadt om farveblanding er godkendt: FlerPark Oriental 

Design (S/S) Elkost Head Hunter (sort) 
 

22. Bordet rundt – Køber nyt DKK telt rød og sort til klubbens brug. De allerede indkøbte 
telte er udsolgt.  
Søren tjekker op med dirigent til generalforsamlingen. 

          Mette rykkes for oplæg til listeabonnement til bladet og hjemmeside (Jan) 
 

23. Evt. Dværgschnauzerbogen udkommer nu i 2. oplag, Merete planlægger en ny forside 
og ganske få øvrige justeringer. 

 
 
 
 


