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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 8. marts 2008 kl. 9.00  
på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 
Deltagere: Jan Præstekjær (JP), Helle Gadeberg (HG), Søren Langkjær Bech (SLB), Mette 
Riisberg Andersen (MRA), Ellen Nørgaard (EN), Charlotte Staunskjær (CS) og Dorit Johansen 
(DJ) (ref)  
Ulf Bråthen deltog under punkt 11  
Michael Heinze (MH) deltog under punkt 11 og i 2. del af mødet.  
Freddy Klindrup deltog under punkt 6.  
 
Afbud: ingen 
 

Dagsorden 1. del 
 

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 27.01.2008 – Godkendt og underskrevet 

 
Nyt fra Bestyrelsen 

 
3. Indkommen post  

Fra DKK: 
30.01.2008 – Marianne Højer er fratrådt som direktionssekretær, Heidi Taymyr-Holm 
har overtaget opgaverne i DKK 
01.02.2008 – Indbydelse til Hundens dag i Tivoli Friheden 2008 – HG undersøger om vi 
har repræsentanter for racen. 
08.02.2008 – Indbydelse til national udstilling i Hedensted den 18.-19.04.2008 
29.02.2008 – aktiviteter 2008 Hundens dag i Tivoli Friheden den 24.05.2008 og 
Hundens Dag i Tivoli den 7.09.2007. DKK deltager ikke på Roskilde Dyrskue i år 
04.03.2008 – Telefonliste fra DKK 
 
Øvrig post: 
02.03.2008 – Invitation til svensk dommerkonference i 2010 fra SSPK – HG er 
tovholder på arrangementet.  
05.03.2008 – Advarsel mod hundehandler Brian og Tanja Jægergård Hansen, Kettinge 
 
Aftalt at JP sender indkommen post vedrørende aktuelt stof herunder arrangementer til 
bladet og hjemmesiden hurtigst muligt. 
 

4. Medlemstal og regnskab  
Regnskab – rapport fremlægges på næste møde 
Antal medlemmer 1.721 tilgang på 24. Antal medlemskaber 1.083 tilgang på 19. 

 
5. DNA test for arvelig katarakt 

 Skal DvK i en periode betale for DNA test – DvK yder et tilskud på 250 kr. til alle 
testede hunde. Testen markeres på hvalpelisten på lige fod med øjenlysning. 

 Øjenlysningstilskud fastsættes til 250 kr. 
Tilskuddene reguleres en gang årlig og træder i kraft 1.4.2008. 
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6. Generalforsamling 2008  
Dagens program gennemgås og teknikken afprøves sammen med dirigent Freddy 
Klintrup. 

 
 
Nyt fra udvalg / om arrangementer 
 
7. Orientering fra bladudvalg: 

Der er nu et nyt bladudvalg på plads: 
 Redaktør: Merete Stæhr-Nielsen 
 Teknisk support: Laila Petersen 
 Ansvarshavende redaktør: klubbens formand 
April bladet vil blive forsinket på grund af redaktørskiftet, der vil blive orienteret om 
ændringerne på hjemmesiden. 
 

8. Orientering fra sporudvalg: 
Dorte Stephensen har afsluttet sit virke som sportræner hos os. Dorte ønsker ikke at 
fortsætte med dommeruddannelsen under DvK. 
Den planlagte sporprøve i Gludsted den 27.4.2008 er aflyst. 

 
9. Nyt fra hjemmesiden: 

Der arbejdes på at oprette en ”foreningshåndbog” på hjemmesiden, her samles alle 
relevante oplysninger for klubbens drift, således at alle har mulighed for at orientere 
sig. Foreningshåndbogen vil blive tilgængelig for alle på hjemmesiden. 

 
10.  Afholdte arrangementer: 

 26.01.2008 – Udstilling i Hårlev – der deltog 62 hunde og udstillingen blev 
afviklet planmæssigt. 

 
11.  Kommende arrangementer: 

 08.03.2008 – Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand – der er udarbejdet 
særskilt referat fra generalforsamlingen. 

 16.03.2008 – Pelsplejedag i Sommerstedhallen, Sønderjylland – Åse Alsted – 
aflyst på grund af manglende tilmelding. 

 29.03.2008 – Pelsplejedag i Vensyssel – Pernille Hedegaard 
 19.04.2008 – sporprøve, Hirtshals - julilæumssporprøve – Bent Hansen – DvK er 

vært ved morgenmaden og frokosten. 
 31.05.2008  - sporprøve – blod – Rold Skov – Bent Hansen 
 23. og 24.07.2008 – Jubilæumsweekend ansvar CS 

Der har ikke været øvrige henvendelser om aktiviteter til arrangementet, 
arrangementet består derfor af en dobbeltudstilling og gallamiddag lørdag aften. 
Ulf Bråthen og Michael Heinze orienterede om de praktiske detaljer: 

 Udstillingsteltet stilles op fredag eftermiddag og firmaet tager det ned igen efter 
arrangementet. 

 Til gallamiddagen indbydes tidligere formænd, æresmedlemmer, borgmesteren 
med ægtefælle, dommerne og bestyrelsen. 

 Gallamiddagen koster 300 kr. pr. person for ikke-udstillere, middagen er 
inkluderet for de udstillere, der har tilmeldt hunde på begge dage. 1 billet pr. 
dobbeltudstillet hund.  

 Ellen tager imod tilmeldinger til udstillingen og bestillinger til gallamiddag samt 
morgenbord til samtlige udstillere søndag morgen. 

 Udstillingskatalog med jubilæumstidsskrift koster 50 kr. og kan købes på dagen 
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 Ulf Bråthen er udstillingsleder og Michael Heinze står for det praktiske. 
 Der kan bookes værelser direkte hos Bymnose Hegn, www.bymosehegn.dk med 

henvisning til DvK´s jubilæumsudstilling. Dobbeltværelse 650 kr. inkl. 
morgenmad. Enkeltværelse 450 inkl. morgenmad. 

 Nærmere oplysninger om tidspunkter m.v. vil blive annonceret på hjemmesiden 
og i bladet. 

 Ugeposten i Helsinge m.fl. kontaktes. 
 Gitte Poulsen spørges om hun vil være fotograf hele weekenden. 
 Jubilæumsfolderen skal været et oplæg til udstillingen, deadline 1. maj 2008. 

Sendes til så mange opdrættere som muligt og til udenlandske klubber. 
 
 
 

Diverse 
 
12.  Bordet rundt – intet  

 
13.  Evt. - intet 

 

Dagsorden 2. del 
 

14.  Konstituering 
 Formand: Jan Præstekjær 
 Næstformand: Charlotte Staunskær 
 Kasserer: Søren Langkjær Bech 
 Sekretær: Helle Gadebjerg 
 Bestyrelsesmedlem: Dorit Johansen 
 1. suppleant: Michael Heinze 
 2. suppleant: Ellen Nørgaard 

 
15.  Nedsættelse af udvalg 

 Dommerudvalg: Pia Nissen, Pernille Hedegaard, Dorrit Neertoft, Ulf Bråthen og 
Helle Gadeberg. 

 Hjemmesideudvalg: Webmaster Palle Voss Pedersen, webredaktørerne Helle 
Bjerre og Hanne Jepsen. 

 Sporudvalg: Bent Hansen, Joan Byriel og Sussan Svane Bælum – kontaktperson 
til bestyrelsen er HG 

 Bladudvalg: Redaktør Merete Stæhr-Nielsen, Ansvarshavende redaktør Jan 
Præstekjær, teknisk support Laila Petersen 

 Hvalpeanviser: Bente Noga 
 Medlemsadministrator: Dorit Johansen 

 
16.  Dato for de næste møder og sted 
 
  27.04.2008 kl. 10.00 hos JP 
  07.06.2008 kl. 10.00 hos JP 
  25.10.2008 kl. 10.00 hos JP 
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Punkter til næste møde: 
 

17.  Revision af telefontakster – SLB 
 
18.  Indkommen post fra Pernille Hedegaard vedrørende sundhed, avlsrestrektioner, 

øjenlysninger m.v. – medtages på 1. møde efter generalforsamlingen - JP 
 

19.  Udstillingskalender 2010 - EN 
 
20.  Samarbejde med andre specialklubber på udstillingsområdet - EN 

 
21. Fastsættelse af forsikringspræmie til den lovpligtige ansvarsforsikring - SLB 

 
22.  Farveblanding – der udarbejdes et ansøgningsskema – MH 

 
23.  Sygeforsikring  - er der et udspil fra Tryg – SLB og DJ 

 


