
Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 27. januar 2008 kl. 10.00 hos Jan 
Præstekjær, Agerstien 39, Hønnerup, 5591 Gelsted 

 
Deltagere: Marie-Louise Ricard (MLR), Jan Præstekjær (JP) Helle Gadeberg (HG), Ellen 

Nørgaard (EN), og Dorit Johansen (DJ) (ref) 

Afbud: Søren Langkjær Bech (SLB), Mette Riisberg Andersen (MRA) og Charlotte Staunskjær 

(CS) 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 19.11.2007 - godkendt 

 

3. Dato for næste møde og sted – 8.3.2008 kl. 9.00 Hotel Nyborg Strand 

 

Nyt fra Bestyrelsen 
 

4. Indkommen post/korrespondance  

Fra DKK: 

21.11.2007 – Aktivitetsgebyrer og gebyrer for edb-ydelser hos DKK – opfølgning på 

tidligere breve omkring gebyrer 

22.11.2007 – Show og Winners 2008 – indbydelse, vi har link på hjemmesiden 

22.11.2007 – Ophør med salg af lydighedsbånd, medaljer m.v. 

23.11.2007 – Orientering om nye dommer- og ringpersonaleinstruktioner samt ny 

udstillingskritik. Denne orientering erstattes af ny orientering den 18.12.07. 

03.12.2007 – Schweissprøveregler til alle specialklubber 

03.12.2007 – Lisbet Utke Ramsing godkendt som eksteriørdommer for 

dværgschnauzere 

03.12.2007 – Opdatering af FCI-standard nr. 183 – Dværgschnauzer – opdateret på 

hjemmesiden og notits om ændring i februarbladet. 

10.12.2007 – Udstilling på Bornholm – invitation fra DKK kreds 8 til at holde udstilling 

modsat dag pris 10 kr. pr. hund til halleje m.v. Vi holder ikke udstilling på Bornholm i år 

17.12.2007 – DKK´s udstillingsprogram 2009 – er nu rettet til så det kan anvendes til 

webtilmelding m.v.  

17.12.2007 – Orientering om gebyrer for EDB kørsel – en rettelse i forhold til tidligere 

fremsendt brev – ændringen omhandler skuer (uofficielle arrangementer)  

18.12.2007 – De nye kritikker for 2008 trækkes tilbage – der fortsættes med de 

kritikker vi kender fra 2007 med justeringer af præmieringen. 

18.12.2007 – Ny udgave af dommer- og ringpersonaleinstruktioner p.g.a. fejl i tidligere 

udsendte (klasse/aldersinddeling) 

18.12.2007 – Ny vejledning om certifikatudstillinger – OBS ny frist pr. 1.1.2008 

21.12.2007 – Svar på DvK´s henvendelse - indendørs bedømmelser af 

dværgschnauzere på DKK udstillinger – forståelse for vore argumenter og i videst mulig 

omfang vil der blive tage hensyn til DvK’s ønsker, men DKK kan ikke garantere at 

dværgschnauzere altid bedømmes inde. 

04.01.2008 – Anmodning om yderligere oplysninger vedr. vedtægtsændringer – de 

ønskede oplysninger er sendt til DKK 

07.01.2008 – Nye procedurer ved sundhedsundersøgelser- og registreringer – der skal 

købes en rekvisition hos DKK inden undersøgelsen kan foregå – se hjemmesiden for 

yderligere oplysninger. Den nye procedure tages op på formandsmødet. 

07.01.2008 – Rally instruktøruddannelse – tilmelding senest 11.2.08 

17.01.2008 – Opdateret udstillingsprogram 2009 

17.01.2008 – Invitation til national udstilling i Varde fra DKK kreds 11 

 

          Øvrig post 

26.11.2007 – Forespørgsel fra Pernille Hedegaard angående pris for deltagelse i          

pelsplejedag – prisen på 100 kr. pr. hund fastholdes 

29.11.2007 – Kollektive øjenlysninger 2008 – ny procedure i 2008 – orientering fra Pia 

Bjerre Pedersen, medlem af Danske Dyrlægeforeningers Øjenpanel. 

30.11.2007 – Dirigent til generalforsamling 7.3.2009 – Holger Busk har givet tilsagn 



 

5. Medlemstal og regnskab  

Antal medlemmer 1.697 tilbagegang på 51. Antal medlemskaber 1.064 tilbagegang på 

38. 

 

Regnskab er revideret 15.1.08  

Forslag om justering af forsikringspræmie behandles på næste bestyrelsesmøde. 

Regnskabsrapport for december 2007 fremlagt 

 

 

6. Generalforsamling 2008 

 Kontingentstigning – der foreslås en stigning fra 220 kr. til 250 kr. pr. år 

stigningen begrundes i generelle portostigninger og bortfaldet bladtilskud. 

 Indkomne forslag 

i. Forslag fra Louise Vig - 0ptælling af point til guldhundekonkurrencen. 

Forslag vedhæftet. 

ii. Forslag fra revisorerne - fastsættelse af dato for behandling af regnskab i 

bestyrelsen og revision af regnskab inden udgangen af oktober måned 

Forslag vedhæftet. 

iii. Forslag fra Marie-Louise Ricard - nedsættes af et avlsudvalg til 

behandling af ansøgninger om farveblanding. Forslag vedhæftet 

iv. Forslag fra Helle Agerskov - klar, åben og gennemskuelige politik omkring 

farveblanding. Forslag vedhæftet 

v. Forslag fra Dorrit Neertoft - ensretning af oplysninger omkring 

øjenlysninger på Hundeweb. Forslag vedhæftet 

 HG - sammenfatter ordlyden og den tekniske del af fremvisningen 

 SLB - Regnskab 

 JP – årsberetning og fremtidig virksomhed 

 DJ – gaver, liste over stemmeberettigede medlemmer og stemmesedler 

 Gitte Poulsen – foto  

 MLR - referat 

 Gaveliste opdateret 

 

7. Tilskud til dommeruddannelser:  

 Eksteriøruddannelsen – et fast tilskud efter afsluttet uddannelsesforløb dog 

max 2.000 kr. 

 Øvrige uddannelser – kørepenge efter statens laveste takst, der dækkes 

endvidere kursusgebyrer til de obligatoriske kurser.  

 

8. ”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  

 

MLR har fremsat krav om fortsat brug af Grafia, eller et trykkeri i nærheden af hendes 

bopæl, hvis hun skal fortsætte som redaktør. MLR giver endvidere udtryk for, at den 

gensidige tillid ikke fortsat er tilstede. 

Det er besluttet, at vælge det trykkeri der kan give klubben det økonomiske mest 

fordelagtige tilbud under hensyn til kvaliteten. Redaktørens krav er taget til efterretning. 

 

9.  Automatisk medlemsregistrering via hjemmesiden – JP tager kontakt til web-

redaktør Hanne Jepsen og undersøger mulighederne i DKK´s registreringssystem. 

 

10.  Sygeforsikring – Der er aftalt møde med forsikringsselskabet Tryg Gruppeforsikring 

den 4.2.2008 kl. 14.00 i Ballerup. SLB og DJ deltager på mødet. 

 

11.  Jubilæumspokal 2008 – Der skænkes ikke jubilæumspokaler til udstillingerne øst og 

vest. Kræfterne samles omkring jubilæumsweekenden i august og alle deltagere 

modtager i den anledning en erindringsgave. 

 

12.  Regler for optagelse på hvalpelisten – tilføjelser til nuværende regler 



 Hjemmesideadresse kan fremgå af hvalpelisten – samtidig opfordrer vi 

opdrættere til at opdatere DvK’s hvalpelisten i forhold til egen hjemmesiden. 

Henvisning til hjemmesider kører som en forsøgsordning. 

 DKK registreringsnumre skal oplyses på forældredyrene  

 Kun DKK registrerede hvalpekuld kan optages på listen 

 Opdrætteren skal have fast bopæl i Danmark 

 Opdrætteren skal være medlem af DvK  

 Ved udenlandske parringer skal titler dokumenteres skriftlig eller med 

henvisning til hundeweb. 

Opdrætterlisten – opdrætterne skal være registreret i DKK, medlem af DvK og 

bosiddende i Danmark. 

 

13.  Status på katarakt forskning – Der indsamles stadig materiale, AMSC, USA er nu 

med aktiv i indsamlingen. Der orienteres om punktet på den førstkommende 

generalforsamling under fremtidig virksomhed. 

 

14.  Sporprøveresultater i bladet - Der fastsættes ingen fast politik omkring 

offentliggørelse af sporresultater i bladet. Det er op til redaktøren at udvælge indlæg til 

bladet ud fra det materiale, der er indsendt. Det står enhver frit for at indsende 

materiale til bladet og klubbens hjemmeside. 

 

15.  Ikke tilmeldte hunde på DvK udstillinger 

På DvK’ udstillinger kan kun vaccinerede hunde deltage, det gælder såvel udstillede 

som besøgende hunde. Fremover skal vaccinationsattesten forevises på forlangende. 

Hvalpe skal som minimum være 8 uger gamle. 

 

Nyt fra udvalg / om arrangementer 
 

16.  Hjemmeside  

 Ny udgave af hjemmesiden er nu i luften 

 Guldhunde og vinderhunde er opdateret 

 Resultater fra agility og spring er oprettet, lydighed er på vej – løbende 

opdateringer fremover også i guldhundekonkurrencen for udstillingshundene. 

 Hundetorvet – medlemmernes side 

 Referater fra bestyrelsesmøderne  

 Følg med under ”sidste nyt” 

 Opfordring til opdrætterne om at medsende opdrætterlogo fra DKK til 

opdrætterlisten. Opdrætterne der har gennemgået DKK’s opdrætteruddannelse 

opfordres til at give besked til webmaster, for at få opdrætterlogoet på 

opdrætterlisten. 

 

17.  Dommeruddannelse, sporprøver  

 Bestyrelsen har indstillet til DKK at Joan Byriel påbegynder uddannelsen til 

spordommer – taget til efterretning. 

 

18.  Afholdte arrangementer: 

 25.11.07 – Tandseminar i Lunden i Silkeborg, der deltog 18 kursister og 6 hunde 

på et lærerigt seminar – seminaret gentages i Øst med Camilla Heinze som 

instruktør  

 

19.  Kommende arrangementer: 

 08.03.2008 – Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand 

 16.03.2008 – Pelsplejedag i Sommerstedhallen, Sønderjylland – Åse Alsted 

 29.03.2008 – Pelsplejedag i Vensyssel – Pernille Hedegaard 

 19.04.2008 – Jubilæumssporprøve, slæb, Hirtshals – Bent Hansen 

 27.04.2008 – sporprøve, Gludsted plantage – Dorte Stephensen – efterfølgende 

aflyst. 

 31.05.2008  - sporprøve, blod – Rold Skov – Bent Hansen 

 23. og 24.07.2008 – Jubilæumsweekend ansvar CS udstillingsdelen og HG 

øvrige aktiviteter. Der udarbejdes en jubilæumsfolder på dansk og engelsk i stil 

med ”Vi med hund folderen”, Lene Johansen står for layout. EN udarbejder 

udstillingskatalog med jubilæumsskrift. 



 Fremtidige udstillinger – ansvar for det praktiske på dagen fordeles således:  

 Nyborg  - JP og DJ 

 Gesten – EN og DJ 

 Jubilæum – CS, EN, JP og DJ 

 Års – EN og DJ 

 

 

Diverse 
 

20.  Bordet rundt  

 Øjenfolder er klar til tryk, den lægges i hvalpemapperne fremover 

 Til klubshoppen indkøbes Soft shell jakke i en dame og en herreudgave – der købes 

et antal til lager og sælges direkte på udstillinger. Jakkerne findes i sort og rød med 

grå på undersiden af ærmerne. Der broderes logo på bryst. Jakkerne forventes klar 

til foråret. 

 

 

21.  Evt. – intet til dette punkt 

 

 

 
 
 


