
Generalforsamling i Dværgschnauzerklubben, den 8. marts 2008, 
Hotel Nyborg Strand 

 
 

1. Valg af dirigent mv. 
Freddie Klindrup foreslås af bestyrelsen og vælges enstemmigt. Dirigenten konstaterede herefter, 

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

Camilla Heinze blev valgt som referent. 

Som stemmetællere vælges Winnie Møller og Palle Pedersen. 

 
2. Bestyrelsen fremlægger 
Jan fremlagde bestyrelsens beretning: 

Klubbens vedtægtsændring er efter en del besvær og omudsendelse endelig godkendt af DKK d. 

1. feb. 2008. 

 
Klubben i tørre tal : 
 

 2006/07 2005/06 
Antal medlemmer 1.094 1.042 
Medlemskaber 1.737 1.683 
Nye hvalpe 325 360 
Øjenlyste hunde 109 139 

 
I 2007 blev der importeret: 
5 peber/salt 
1 sort 
3 sort/sølv 
2 hvide  
 
Der er blevet afholdt mange forskellige arrangementer i løbet af året:  
 
Udstillingerne i 2007 må vi sige blev gennemsnitligt bedre besøgt end året før, med 60 tilmeldte 
hunde pr. udstilling, som er en lille stigning på knapt 10 hunde pr. udstilling. 
  
Pelsplejedag på Sjælland med 26 hunde og i Jylland med19 hunde. Pelsplejedagen på Fyn måtte 
desværre aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok. 

 
Sporarrangement i 2007. Her kan der næves, at der blev afholdte prøver i forår og efterår i Midt- 
og Nordjylland, samt en godt besøgt sporinfodag i Hadesten med Bent Hansen som instruktør. Det 
var en spændende dag, hvor alle var velkommen, der kom en del nye, som også efterfølgende har 
deltaget både i sportræning og sporprøve med fine resultater.  
 
Dværgschnauzerklubben deltog i en messe ” Vi med Hund” i Brøndby Hallen 12 – 14. oktober, det 
var planlagt til skolerne efterårsferie og var efter sigende meget godt besøgt og bestyrelsen takker 
for det store forarbejde med div. materialer som efterfølgende kan bruges på vores udstillinger eller 



andet. Standen blev også flot bemandet selv om klubben afholdt udstilling i Hårlev om søndagen, 
så jeg vil gerne sige mange tak til alle, der gav en hånd med. 
 
Sidst november blev der afholdt et tandseminar i Lunden, som ligger midt i Silkeborg. Klubben 
havde indbudt dyrlæge Camilla Heinze, som fortalte, hvor vigtigt det er at passe vores hundes 
tænder, så de får et godt liv, så der blev rigtigt børstet tænder på de medbragte hunde. 
 
2007 blev året, hvor klubben fik opdateret hjemmesiden, så alt data er samlet et sted og ikke 3 
forskellige steder som før, så vores hårdt arbejdende webudvalg fik en god lang sommer foran 
pc’eren, det var også grunden til at nogle sider, som resultater med vinderhunde ikke nået at blive 
opdateret i forår og sommer.  
 
Rigtig mange traveture i hele landet 
 
Guldhunde  
 
Sort/sølv 
61 p. Aqui Undercover – ejet af Ingelise Søgaard 
52 p. Præstekjær's Isadore  - ejet af Annelise Lange 
 
Peber/salt 
52 p. Sourcils Sweet Inspiration – ejet af Louise Vig 
45 p. Sourcils Master Meriadoc  – ejet af Louise Vig 
 
Sort 
46 p. Insurgent Black Samba - Helle og Stavros Chryssidis 
42 p. Chinon's Tax Free – ejet af Helle Agerskov 
 
Hvid 
31 p. Hassanhill’s Bedford Belle – Jan Præstekjær 
29 p. Made in Spain Utopia – Jan Præstekjær 
 
 
Årets seniorer 
 
Sort/sølv 
35 p. Aqui It’s Showtime – ejet af Dorrit Neertoft & John Andersen 
 
 
Årets veteraner 
 
sort 
14 p. Coelio´s Arabian Sisila – ejet af Marie-Louise Ricard 
 
sort/sølv 
 7 p. Nero Argento´s Bella Bellisima – ejet af Dorte Nielsen 
 
 
 
Vinder af anepokalen 
Sourcils Master Meriadoc – ejet af Louise Vig 
med 23 danske aner 
 



Årets agilityhunde - lille klasse 
Agility – med 272 point 
Præstekjærs Bienvinida & Gitte Poulsen  
 
Spring – med 237 point 
Præstekjærs Bienvinida & Gitte Poulsen 
 
Årets All-Round 
Præstekjærs Bienvinida & Gitte Poulsen 
 
 
Årets agilityhund - mellem klasse 
 
Agility – med 40 point 
Helar’s Kid Kreole & Kirsten Madsen 
 
Spring – med 82 point 
Helar’s Kid Kreole & Kirsten Madsen 
 
Årets All-Round 
Helar’s Kid Kreole & Kirsten Madsen 
 
Årets lydighedshund elite klasse 
 
Aban & Erik Brasch – med 249,5 point 
2. præmie 
 
Årets lydighedshund klasse 1 
 
Dutydog´s Woman Selma & Via Hansen 
med 162 point  
1. præmie 
 
Igen i år vil vi gerne takke alle de, som gør et stykke frivilligt, ulønnet arbejde for klubben: 
 
Rosendal 2 hot drink glas med gravering 
Dommerudvalget: Pia Nissen, Dorrit Neertoft, Ulf Bråthen og Pernille Hedegaard 
 
Hjemmesideudvalget: Palle Voss, Hanne Jepsen & Helle Bjerre. 
 
Kritikker på hjemmeside og lotteri: Gitte Voss Pedersen 
 
Folder til messe: ” vi med hund”  Lene Johansen 
 
Sportrænere:  Joan Byriel, Bent Hansen, Susan Svane Bælum & Dorte Stephansen 
 
Hvalpeanviser:  Bente Noga. 
 
Afgående redaktør Marie-Louise Ricard har fået en buket blomster som tak for indsatsen 
 
Vingave – 1 flaske god vin 
 



Øjenlysningsresultater: Jørgen Rehder  
 
Guldhundepoint for agility og lydighedshunde: Kirsten Holm Iversen 
 
Revisor: Bjørn Madsen  
 
Revisorsuppleant: Annelise Bech 
 
Pelsplejedag: Helle Maltha, John Ammonsen, Merete Stæhr-Nielsen & Kirsten Hempler 
 
”Vi Med hund Messe ” : Ulf Bråthen, Tonny Schultheiss (plakater) 
 
 
2007 var igen året, hvor der har været et udtal mange traveture i hele landet og tak til alle 
dem som bruger en dag på det, og vi sender derfor et beløb, der svarer til 1 flaske 
morgenbitter 
 
Hørsholm, Slotsparken og Rungsted Hegn  –  Tina Pollas 
Fakse Ladeplads  –  Svend Nielsen 
Hundeskoven, Århus  –  Dorthe Stephensen  
Geels Skov  –  Louise Vig   
Grund Skov, Vejle  –  Lisbeth Paulsen  
Tverstedsøerne  –  John Ammonsen  
Starup Kirke, Haderslev  –  Aase Alsted  
Egebækvangs skov, Skotterup/Snekkersten  –  Finn Munk  
Søndervig, Vesterhavet  –  Annelise Lange  
Vissenbjergtræf  –  Lis og Bjørn Madsen  
 
 
Jeg vil meget gerne bede Mette Riisberg Andersen komme her op, da Mette har valgt at stoppe i 
bestyrelsen (får overrakt en buket blomster) 
 
Så har vi et diplom til Helle Gadeberg som i 2007 blev godkendt som eksteriørdommer for racen 
dværgschnauzer. 
 
Så vil jeg sige tak til bestyrelsen for det gode teamarbejde, der har været og dejligt at se man har 
taget ansvar for det område, man har budt ind på.  
 
Dorrit Neertoft beder bestyrelsen tage problemstillingen op på formandsmødet at hunde, der er 
champion i andre FCI lande, efter de nye udstillingsregler, kan opnå DKCH med et cert. Dirigenten 
svarer, at bestyrelsen tager spørgsmålet op til overvejelse. 

 
Helle Agerskov spørger til sundhedsudvalgets arbejdsindsats fx ifh til nyreproblemer, 
øjenproblemer osv. Formanden svarede, at udvalget er i opstartsfasen, og at udvalget vil fortsætte 
i 2008.03.08 

 
Beretningen blev derefter sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 
 
 
 
 
3. Kassereren fremlægger regnskabet 



Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt. Specielt punktet omkring omkostninger til 

generalforsamlingen blev uddybet. Størrelsen af denne post skyldes primært ekstra omkostninger 

(ca. 30.000) i forbindelse med vedtagelse af ændringerne i klubbens vedtægter. 

 
Kirsten Madsen spørger til grunden for stigningen i bladudgifterne. Kassereren svarede, at det 

skyldes forhøjelse af Post Danmarks porto. 

 

Revisoren, der har forfald d.d. har skriftligt gjort bemærkninger ang. Længden af afskrivningerne 

på klubbens hjemmeside. Brevet læses op af Mette Andersen (se brev sidst i referatet). 

 

Marianne Hansen stillede spørgsmål til, hvor gammel klubben kan blive, når bestyrelsen 

præsenterede et regnskab, der viser et underskud på ca. 100 000 kr., der forslås dækket af 

egenkapitalen. Der spørges ligeledes til, hvorfor øjenfonden nedlægges, og der kommenteres på 

om vi (klubben) ikke ønsker racernes øjenproblemer ud i offentligheden. Også spørgsmål om, 

hvorfor klubben ikke har noget budget. 

 

Helle Agerskov kommenterede, at klubben i de sidste 3 å har brugt 200.000 kr. til 

driftomkostninger. 

 

Ulf Bråthen beder forsamlingen/bestyrelsen tage stilling til, hvor stor  egenkapitalen bør være i en 

klub med 1000 medlemmer, er det 500 000, eller mindre? 

 

Kassereren svarede, at bestyrelsen sidste år til GF blev bedt om ikke at omdanne klubben til en 

bank, men i stedet for bruge nogle af pengene på medlemsaktiviteter. Kassereren forklarede, at 

hjemmesiden måde at blive nedskrevet på er medvirkerne til resultatet.   

 

Marianne Hansen mener ikke, at hjemmesiden er skyld i problemerne, da den kun er afskrevet 

med 10 %.  

 

Helle Agerskov beder bestyrelse og hjælpere spare på pengene ifb med middage og overnatninger 

osv. Bestyrelsen svarede, at det gør de allerede. 

 

Regnskabet blev herefter sendt til afstemning om godkendelse og ansvarsfraskrivelse. 
 

Regnskabet godkendes med 31 stemmer for og 0 imod. 

4. Kontingent og indmeldelse 



Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger til 250 kr. pr. 1 okt 2008  

Dorrit Nertoft stillede forslag om en stigning til 275. Kassereren gør opmærksom på, at der 

arbejdes på en ændring af klubbens forsikring, hvilket tillige vil betyde en stigning i omkostningerne 

for de medlemmer, der har tegnet forsikring gennem klubben. Hvor meget stigning vil blive, kunne 

Søren i øjeblikket ikke oplyse om, da det endnu ikke er fastlagt. 

 

Dorrits forslag sendes til afstemning, og forslaget vedtages med 31 for og 0 imod. 

 
5. Bestyrelsesvalg og suppleantvalg 
Charlotte Staunskjær og Dorrit Johansen vælges enstemmigt til bestyrelsen 

Michael Heinze vælges enstemmigt til suppleant. 

 
6. Valg af revisor 
Revisor Marie-Louise Ricard vælges enstemmigt 

Revisor suppleant Annelise Bech vælges ligeledes enstemmigt. 

 
7. Indkomne forslag  
Forslag fra Marie-Louise Ricard jf. indkaldelse: 
Bestyrelsen svarede, ved kasserer og formand, at bestyrelsen ikke ønsker at fastlægge møde-

datoer for resten af året. Det er ikke muligt for bestyrelsesmedlemmerne, der er travle i deres 

private liv også, at planlægge så langt ud i fremtiden. 

 

Helle Agerskov foreslår, at forslaget ændres til kun at indeholde 1 mødedato, således at revisorer 

og bestyrelsen kan godkende og lukke regnskabet. 

 

Der stemmes for Marie-Louises forslag, som nedstemmes i enighed. 

Helle Agerskovs forslag stilles til afstemning, 7 for, 5 imod og 25, der ikke stemmer. 

 
Forslag fra Dorrit Neertoft jf. indkaldelse: 
Dorrit har talt med Dyrlæge Rosen Vange, der fortæller, at pr 1.1. 2008 vil DKK kun registrere 

sygdomme, som betragtes som arvelige. Disse oplysninger vil være at finde på hundeweb.  

 

Jan svarede på bestyrelsens vegne, at klubben stiller Dorrits forslag videre til DKK. 

Dirigenten stiller forslaget til afstemning, det vedtages enstemmigt. 

 
Forslag fra Marie-Louise Ricard jf. indkaldelse: 



Jan uddybede, at det Marie-Louise gerne vil have afkortet er behandlingshastigheden der gerne 

skulle afkortes vha. det hurtigt arbejdende udvalg.  

 

Helle Agerskov mener, at det ikke er op til et udvalg at bestemme, men at proceduren skal 

skemalægges mere. Da udvalget ellers vil få et ansvar for de parringer, der fortages. 

Camilla Heinze påpeger, at der er forskel på at give tilladelse og bære ansvaret for. 

Ulf Bråthen mener, at vi bare skal stemme for  

 

Dirigenten påpeger, at hvis der stemmes ja til dette forslag, er det op til bestyrelsen. Der stemmes 

0 for, 32 imod.  

 
Forslag fra Helle Agerskov jf. indkaldelse: 
Helle Agerskov begrunder sit forslag med at åbenhed vil give andre avlere oplysninger, der er 

brugbare i deres avl. 

 

Forslaget stilles til afstemning og vedtages med 19 stemmer for, 0 imod og 17 blanke. 

 

Forslag fra Louise Vig jf. indkaldelse: 
Louise Vig stiller forslag til, at der ændres på guldhundepoint således, at man ikke kan blive 

Guldhund i DvK uden at have været på udstillinger i DvK. Louise forklarede, at dette forslag 

allerede er bestemt på en klubudstilling. 

Ulf Bråthen mener, at veteran-hundene efter dette forslag vil få det nemmere end andre. Ulf mener 

desuden, at da sæsonen allerede er gået i gang, skal dette først gælde fra 2008. 

Dorrit foreslår, at man kan give hundene ekstra point, hvis der er mange i racerne. 

 

Louises point gælder, og så yderligere gives BIR 11 point, og BIM 9 point.  Der gives både 

guldhundpokal til han og tæve. Gældende pr 1.1.08 på klubbens udstillinger. 

 

Dirigenten stiller forslaget til afstemning, det vedtages med 32 for og 0 imod. 

 

8. Fremtidig virksomhed 
Jan Præstekjær fortæller om de emner som klubben vil arbejde med i fremtiden: 

 

 

- DNA – test for HC 
- Foreningshåndbog på hjemmesiden 



- Opdrættermøde 2008 
- Medlemsmøde,Tandseminar, Øst 
- Jubilæum 2008 
 

Jørgen spørger, hvorfor vi skal have jubilæumsudstillingen i Nordsjælland. 

Bestyrelsen svarede, at der er et øst-år i år, så derfor afholdes det på Sjælland. 

 

- Pelsplejedage 
- Dværgschnauzeren i farver 
- Nye effekter i klub- og bytteshop 
- Forsikring med sygeforsikring 

 

Kassereren fortæller, at bestyrelsen arbejder med Tryg ang. en udvidelse af vores forsikringer, så 

vi også kan have en sygeforsikring. 

 

Dorrit beder om, at forsikringen også kommer til at dække i udlandet 

 

Michael spørger til om forhandlingerne også indeholder mulighed for en kennelforsikring. Hertil 

svarede Søren, at dette ikke er med. 

 

Camilla beder bestyrelsen om også at få dækket arvelige lidelser.  

 

9. Evt. 
Margit spørger, hvorfor der ikke er guldhunde pokaler til de arbejdende hunde, fx agillity hunde. 

Charlotte Staunskjær fortæller, at hun har skænket de 4 af pokalerne. Bestyrelsen vil meget gerne 

stå for uddelingen, hvis medlemmerne vil indstifte pokaler. 

 

Viva spørger til, hvorfor der ikke på hvalpelisten kan stå 1. præmie, på spor, agility, lydighed, 

spring. Bestyrelsen vil gerne tage imod en liste med forkortelser således, at alle klubbens 

aktiviteter kan komme med på hvalpeliste. Helle Gadeberg vil være ankermand på dette. Jan 

Præstekjær husker forsamlingen på, at huske at der stadig skal en 1. præmie til på udstilling til for 

at kunne komme på hvalpelisten. 

 

På hjemmesiden vil der komme en formular, der skal udfyldes, hvis hvalpekuld skal optages på 

hvalpelisten. Bente Noga beder os udfylde denne for fremtiden, da det er meget nemmere for 

hende på den måde. 



 

Marianne Hansen beder om en samkøring af de svenske sygdoms registrer med de danske. 

Camilla Heinze forklarede, at det ikke i DK er tilladt iflg. registerloven. 

 

Ulf Bråthen knytter en kommentar om, at vi i klubben skal huske, at vi i gennemsnit har en fin, sund 

race, og at vi som avlere ikke skal glemme vores sunde fornuft. 

 

Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 

 

 

Dirigent     Referant 

Sign.     Sign. 

Freddie Klindrup    Camilla Heinze 

 

 

 

Rettelse tilføjet efter godkendelse af referatet 
Under punkt 6 skal rettelig stå: 

6. Valg af revisor 
Revisor Bjørn Madsen vælges enstemmigt 

Revisor suppleant Annelise Bech vælges ligeledes enstemmigt. 

 



Revisorkommentarer 
 
Når vi som revisorer skriver kommentaren til regnskabet betyder det, at vi ikke er enige i 
måden, hvorpå regnskabet aflægges.  
Vi godkender, at tallene og regnskabsprincipperne er i orden. Vi godkender også, at den 
samlede bestyrelse har godkendt regnskabet. Det, vi sætter spørgsmål ved, er, om 
bestyrelsens måde at afskrive på er den rigtige. 
 
Når vi i en forening som Dvk. taler om afskrivning, er der tale om afskrivning af driftsmidler 
og ikke om afskrivning efter skattelovgivningens regler. 
 
Der er flere forhold, vi må tage stilling til, når man afskriver. 

 Hvilket beløb skal i alt afskrives. 
 Over hvor mange år skal afskrivningerne fordeles. 
 Hvordan skal det samlede afskrivningsbeløb fordeles på det enkelte regnskabsår  
 Normalt afskrives hele anskaffelses summen minus evt. restværdi (skræpværdi) = 

værdien som man mener, man kan sælge aktivet til. 
 
Afskrivning af ikke fysiske aktiver, (som en hjemmeside er) behandles regnskabsteknisk 
meget forskelligt, men normalt afskriver man kun på aktiver,der kan gøres til genstand for 
en selvstændig salgsværdi, og at aktivet kan afhændes.  
 
Det er i orden, at man afskriver med forskellige satser, især på materielle aktiver. 
 
Bøgføringsloven omtaler ikke immaterielle (ikke-fysiske) aktiver direkte, men der er regler i 
eks. vis aktieselskabsloven, der kan bruges som retningslinie for, hvad man anser for god 
regnskabsskik. 
Der taler man om afskrivning af good-will, patenter, varemærker og andre rettigheder, men 
alt sammen noget, man kan gøre til genstand for et salg. 
Det er især det sidste, vi som revisorer hæfter os ved. Vi mener ikke Dværgschnauzer 
klubben kan sælge hjemmesiden. Hvorfor vi mener denne udgift bør regnskabsføres i 
udgiftåret, 2006/7. 
 
Vælger man på trods af dette at afskrive bør det ske med mindst 20 % om året.   
    
 
Mvh  
På revisorernes vegne 
Bjørn Madsen  

 


