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Referat af bestyrelsesmøde den 27.april 2008 kl. 10.00  
hos Jan Præstekjær, Agerstien 39, Hønnerup 5591 Gelsted 

 
Deltagere: Jan Præstekjær (JP), Charlotte Staunskjær (CS), Dorit Johansen (DJ), Søren 
Langkjær Bech (SLB), Ellen Nørgaard (EN), Michael Heinze (MH) og Helle Gadeberg (HG) (ref) 
Afbud: Merete Stæhr Nielsen (MSN)  
 
Dagsorden & referater 

Underskrift af referater fra den 7.marts 2008 
Næste møde 7. juni hos Michael kl. 10.00 

 
Nyt fra Bestyrelsen 
 

1. Indkommen post/korrespondance (JP) 
a. Fra DKK: 

080206 Brev om forsikringer via DKK. Vi har forsikringen som dækker skader 
og uheld for dommere, ringpersonale og trænere ved vores 
arrangementer. 

080306 Merete Stæhr-Nielsen inviteret til dommerelevkursus 11.april 
080312 Svar fra den ungarske kennelklub om at Europa udstillingen holdes i 

Ungarn 3-5 oktober 2008. (Svar på rygtet om at den ungarske klub 
var suspenderet) 

080315 Gruppefordelingen i Hillerød 15-16 august 2009 er ændret. 
Dværgschnauzere udstilles 16.august. Er ændret på hjemmesiden 

080326 DKKS logo til verdenshundeudstillingen – sendt til blad og web 
080408 Ønske om materiale til bogen ”Udstilling – en herlig hobby” – se 

vedhæftede. Send til hjemmeside og web. 
080414 Ændret reglement i kaninslæb godkendt 7.april af DKKs bestyrelse 

Vigtigste ændringer – åbnet for andre racer, krav om 
udstillingspræmiering fjernet. Reglementet er lagt på hjemmesiden. 

080414 Merete Stæhr-Nielsen har bestået dommerelevkurset 
080415 DKK efterlyser lokale historier fra klubber. Se vedhæftet MH og CS 

kontakter Wiegaarden vedr. jubilæums-udstilingen – HG vedr. 
agilityarrangementet 

 
b. Øvrig post: 

080220 Pernille Hedegaard vedr. sundhed, avlsrestriktioner, øjenlysning mv. 
Bestyrelsens holdning er, at vi ikke ønsker restriktioner på avl  
(HG/JP) 

080314 Vi med Hund messe–invitation. Fredericia 26-28 september 2008 og  
Brøndby 17-19 oktober. Tovholder Brøndby CS+MH – Fredericia 
(HG) Dobbeltstand HG -3 linier til blad& web 

080408  Ansøgning om indstilling til dommer for dværgschnauzer fra  
Kitty Sjong. Kitty Sjong er allerede dommer for bl.a. schnauzer og 
riesenschnauzer. Vi indstiller Kitty Sjong til uddannelsen (HG) 

080415 Forslag til hvordan vi fremover uddeler pokaler til bedste  
danskopdrættede hunde fra Helle Agerskov. Vi afprøver forslaget på 
pokaludstillingen i Nyborg. Indkøb bånd – DJ 
Ringpersonaleinstruktion HG 
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080425 Ansøgning om farveblanding – fra Helle Agerskov 
Helle får vores oplæg til skema og efterfølgende en godkendelse, da 
kriterier for farveblandingen er ok (MH-skema, JP-godkendelse) 

 
2. Revision af telefontakster – (SLB) 

Udskudt til næste møde.  
 

3. Medlemstal og regnskab  
a. Regnskab – SLB. Godkendt. Vi er igen på ret kurs. Der bliver i år brugt en del 

penge på jubilæumsarrangementerne. 
b. Antal medlemmer 1.721 tilgang på 15. Antal medlemskaber 1.083 tilgang på 10. - 

DJ 
 

4. Fastsættelse af forsikringspræmie til den lovpligtige 
ansvarsforsikring – (SLB) 
Forsikringspræmien stiger fra 1. oktober 2008 til 145 for 1. Hund og 120 for 
efterfølgende hunde. 

 
5. Skema til ansøgning om farveblanding  

se Michaels oplæg.  Oplægget vedtaget med enkelte ændringer. Vi beder Helle 
Agerskov udfylde skemaet og kommentere. Skemaet skal fremover benyttes ved 
ansøgning om farveblanding. Bestyrelsens opgave er at vurdere begrundelsen for 
farveblandingen.(MH JP) 
 

Nyt fra udvalg / om arrangementer 
 

6. Orientering fra bladudvalg:  
Besparelsen på bladet i forhold til tidligere er ca. 40.000 årligt. 
Meretes 1. Blad er netop trykt. Rigtig flot blad, med masser af læsestof.  
Laila har sat bladet flot op. 
Werks tryk gør et godt job. Der er små skønhedsfejl, som bliver rettet ved næste 
blad. Vi ønsker, om muligt, et tykkere omslag på bladet, hvis vi stadig kan holde 
bladet på den lave portotakst. 

 
7. Orientering fra Sporudvalg: 

a. Sporprøven gik rigtig godt. Særdeles flot arrangement. Alle 4 med mulighed for 
championat opnåede titlen 

b. Dato og sted for årligt trænermøde. 30.08 i Hadsten 
c. Forslag til ændret gebyr – 400 kr. per deltager. Ændret fra næste prøve.  

Forslaget godkendt af bestyrelsen. 
d. Trænerkapacitet; Bent har plads på holdet, Joan har lukket for tilgang, men pt 

ingen venteliste. Sussan har næsten fuldt hold. 
e. Nye trænere. Vi prøver at overtale Kjeld til at starte på sportræneruddannelsen. 
f. X-antal hunde træner udenfor DvK-regi. Det kan i en overgangsperiode blive 

nødvendigt, at give kursister der træner i DvK samt hundeførere der vil give en 
hånd med ved afvikling af prøverne fortrinsret på kaninslæbsprøverne. Hvis vi 
udelukkende trækker på hjælpere udefra forpligter vi os også til at hjælpe dem - 
det vil vi gerne, men vi har endnu ikke kapacitet til at gøre gengæld.  

g. Schweiss-træningen har været en succes og de første hunde har bestået 
3timer/400m. Tiden må vise om vi fortsat kan træne hundene samtidig på 
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kaninslæb og schweissspor. Vi tror på, at racen har potentiale til at træne 
samme distancer og sværhedsgrader, som er beskrevet i DKK's reglement og vi 
ønsker at målrette træningen efter det. 

h. Mulighed for at kåre ”årets sporhund” i klubregi er under udarbejdelse. 
 
 

8. Nyt fra hjemmesiden: 
Foreningshåndbogen på hjemmesiden – hvad skal den indeholde.  
Ideen med foreningshåndbogen er at give åbenhed og gennemskuelighed for alle 
forretningsgange i klubben. ”Håndbogen” udvides efterhånden som relevant stof 
dukker op. For bestyrelsen er målet med håndbogen at give kontinuitet i 
bestyrelsesarbejdet, så fremtidige bestyrelser kan se hvad tidligere bestyrelser har 
besluttet. Vi kommer med opdateringer, dobbeltinfo bliver fjernet. (DJ) 
 

9. Nyt om udstillinger 
a. Oplæg til udstillingsdatoer 2010. Ellens oplæg er vedtaget, med forbehold for DKK 

udstillinger i samme weekend. 
Ellen aftaler med Ulla hvilken dag (modsat) vi holder specialudstilling fredag 
eller lørdag i forbindelse med VHU. 

b. Forslag om at lægge udstillingskataloget på hjemmesiden før udstillingen, så 
udstillere selv kan printe. Vi mener det vil tage spændingen fra udstillingen, og 
ønsker derfor fortsat at have katalogsalg på dagen. 

c.  Samarbejde med andre specialklubber på udstillingsområdet – EN 
Vi har endnu ikke hørt noget fra Koijkerklubben 

 
10.  Afholdte arrangementer: 

a. 080316– Pelsplejedag i Sommerstedhallen, Sønderjylland – Åse Alsted AFLYST 
pga manglende tilmeldinger 

b. 080326 – Pelsplejedag i Vensyssel – Pernille Hedegaard.  
Fint fremmøde og nye hunde. 17.hunde og 23 mennesker 

c. 080419– sporprøve, Hirtshals – jubililæums-sporprøve – Bent Hansen 
24 tilmeldte hunde, 1 afbud, 4 champions.  
Dommerne var meget imponerede over hundenes formåen. 
 

11.  Kommende arrangementer: 
a. 080531 klubbens første schweissprøve – Rold Skov – Bent Hansen & 

Joan Byriel 
b. 080823+24 – Jubilæumsweekend (CS) 

i. Præcise retningslinjer for ”gratis” spisebilletter til middagen 
1 hund (samme) tilmeldt på begge dage udløser 1 spisebillet 
2 hunde (samme) tilmeldt på begge dage udløser 2 spisebilletter 
Derefter udløses 1 spisebillet for hver 2 hunde (samme) tilmeldt på 
begge dage. Tilmeldingerne forudsætter, at det er hunde ejet af samme 
ejer.Hvis du tilmelder flere hunde på begge dage, bedes du ved 
tilmelding oplyse, hvorvidt du ønsker at gøre brug af dine spisebilletter 
eller ej. Yderligere spisebilletter kan købes for 300 kr. per stk. 

ii. Jubilæumsfolder – den trykte folder (DJ) 
iii. Budget for frivillig arbejdskraft – lægges i det samlede budget 
iv. Overblik over samlet udgift lokaleleje 20.000, musik 5.000 + værelser & 

forplejning (MH sender til SLB) 
v. Amerikansk lotteri – sponsorgaver. (HG + Ulf) 
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vi. Udstillingskatalog i A5 størrelse. Annoncerne bliver i farver, pris for 
helside begge dage 300, en dag 175 - ½side 200 kr. begge dage, 150 for 
en dag. Sponsorer får 1 side. Eukanuba får bagsiden. Annoncer skal være 
klubben i hænde senest 19.juli 

c. 30.og 31. august – Agilityjubilæum ved Hadsten (orientering) ansvar HG 
i. 10-16 + grill lørdag, 10-16 søndag 

d. September kaninslæbsprøver i øst/midtjylland. Evt. fordelt over 2 weekender. 
 16/8 hunde. Arrangør Joan 

e. Forår 2009 Schweissprøve i nordjylland – i samarbejde med Ruhårsklubben 
 

12. Hund med arvelig øjenlidelse 
Der er konstateret arvelig katarakt på Matica’s Fancy in Super. Vi følger den 
sædvanlige procedure. 

 
13.  Bordet rundt 

a. Dværgschnauzerbogen er kommet i 2.oplag. 
b. Snart genoptryk af hvalpemappen 
c. Annonce i ”hvalpeanviseren” pris 3000 + moms – - vi vælger ikke at være med 
d. Tandseminar Øst  evt november – få dato fra Camilla (MH) 

 


