
7.juni 2008 referat  

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 7.juni 2008 kl. 10.00  
hos Michael Heinze, Tåstrupvej 9, 2690  Karlslunde 

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

Underskrift af referat fra den 27.april 2008 
Godkendelse af dagsorden 
Ny mødedato – telefonmøde mandag den 11. august kl. 20.00 – HG sender nummer 
og kode ud 
 

 
Nyt fra Bestyrelsen 
 

1. Indkommen post/korrespondance 
a. Fra DKK: 

080327 Godkendelse af regler for uddannelse af sporprøvedommeruddannel-
sen i Dværgschnauzerklubben – se hjemmeside 

080514 ”modsat dag” udstilling i forbindelse med WHU – se vedklipset 
080516 DKK holder kursus i klubsystemet – EN deltager 13.september 

SLB deltager på møde i Solrød den 9. August. 
080430 Mulighed for klubstande på DKK-udstillinger – se vedklipset 
080430 DKK's bestyrelse har på deres seneste møde besluttet, at 16-dages 

reglen, i forbindelse med afholdelse af specialklubudstillinger (frem-
går af overenskomsten imellem specialklubberne og DKK), vil blive 
sat ud af kraft i en forsøgsperiode fra 1.januar  2009 til 
1.januar.2011. 

080515 rettelse til ovenstående – også vedklipset 
080526 Dommerliste internationale udstillinger 2009 – se hjemmeside 
080527 Efterlysning af fotos til bog om udstillinger – se vedklipset 
080602 Int.udstillinger + dommerønsker 2010 
080604 Hundens dag i Tivoli 
 

 
b. Øvrig post: 

080520 Oplæg til ”årets rallyhund” i klubregi - (Sussan Svane, Kirsten Holm 
Iversen & Helle Gadeberg) 

080523 Avlsmatadorsagen. DKK har på møde lovet ikke at eksekvere avls-
forbud uden at tage specialklubben på råd. 

280528 Foredrag – forstå din hund  
 

2. Revision af telefontakster 
Oversigten over tilskuddene lægges på hjemmesiden. 

 
3. Medlemstal og regnskab  

a. Regnskab vedhæftet. Forsikringsdelen kører godt. Medlemstallet er ikke så vold-
somt stigende. Bladet er blevet billigere. Det går den rigtige vej. 

b. Antal medlemmer 1748 tilgang på 27. Antal medlemskaber 1104 tilgang på 21. 
 

4. Forslag til ny hvalpemappe  
DJ får trykt nye mapper + indhold. 
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5. Shoppen – bytteservice 
Per 1. januar 2009 kan der ikke længere byttes badge til andre ting. Fra 2009 er 
der kun erindringspræmier til babyer og hvalpe. 
Erindringspræmier på jubilæumsudstillingen – kuglepenne. 

 
6. Status - Sygeforsikring SLB & DJ  

Forsikringsbetingelserne er endnu ikke defineret, der arbejdes videre med sagen. 
Vi beder Tryg definere hvilke oplysninger de ønsker om racens sundhedsstatus. 
Vi ønsker livslang sygeforsikring af hunden / 13-14 år 
 

7. Hotelaftale med Scandic  
Vi prøver hotelaftalen med Scandic – på hjemmesiden og i bladet (HG & MSN) 
 

8. Farveblanding  
Skemaet bliver strammet op med øjenlysning, og spørgsmål om hvilke egenskaber 
der ønskes forbedret ved at blande racerne, samt hvorfor det ikke kan opnås 
samme egenskaber ved at parre til samme race. Vi ønsker hanhundejerens under-
skrift på ansøgningen (CS mener ikke hanhundeejeren skal skrive under). Ansøg-
ning skal sendes seneste 3 mdr. før tæven forventes at komme i løbetid, godken-
delsen gælder max. 9 mdr. og kun til et hvalpekuld. 
 

9. DKKs udstillingsreglement – underskriftindsamling 
Vi bakker op om initiativet som klub.  

 
Nyt fra udvalg / om arrangementer 

 
10. Orientering fra bladudvalg: 

Absolut deadline 27.juli. Som så skal være klar til tryk. 
 
11. Orientering fra Sporudvalg: 

a. Keld Nørgaard er gået i gang med sportræner uddannelsen Basiskursus 3.august 
– På venteliste til Adfærd & Håndtering 16 & 17.august. 

b. Mulighed for at kåre ”årets sporhund” i klubregi - oplæg godkendt  
c. Tilskud til fryser 1.000 kr. (opbevaring af kaniner og blod) 
 

12. Nyt om udstillinger 
a. Gavekort til BABYER/HVALPE. EN laver gavekort til babyer og hvalpe, som indlø-

ses på gavebordet 
b. UNGHUND hedder nu JUNIOR, EN retter det på rosetter, i anmeldelser og alle an-

dre steder hvor unghund forekommer. 
c. Spisebilletter til middagen lørdag aften på Bymose hegn bestilles og betales 

sammen med udstillingstilmeldingen 
d. Forslag til haller til udstillingen sammen med DSPK lørdag den 26. juni 2010 i for-

bindelse med VERDENSHUNDEUDSTILLINGEN i Herning. EN aftaler sted med Ul-
la Sørensen DSPK 

e. Andre udstillinger i 2010 – udstillingsdatoer lægges på nettet  
 

 
13.  Afholdte arrangementer: 

a. 080518  Udstilling i Nyborg. De sorte bånd fungerede godt. God stemning på     
udstillingen 

b. 080531 Schweissprøven gik rigtig godt, på trods af at den måtte flyttes da-
gen før, da Skov- & Naturstyrelsen havde lavet en dobbeltbookning af arealer i 
Rold. Terræn og vejr gjorde prøven meget svær. 11.hunde tilmeldt. 
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14.  Kommende arrangementer: 
a. 23. og 24.08.2008 – Jubilæumsweekend ansvar CS 

i. Overblik over samlet udgift (SLB og MH) 
ii. Vi har fået lov at lave ét katalog til begge dage 
iii. Spisebilletter til gallamiddagen skal bestilles og indbetales sammen med 

udstillingsgebyret. 
iv. Udstillingskataloget trykker XXX. EN indhenter tilbud. 

b. 30.og 31. august – Agilityjubilæum ved Hadsten. Kører planmæssigt.  
c. Vi med hund messerne – Vi springer over i år, da vi i jubilæumsåret har mange 

aktiviteter for medlemmerne. 
d. November? Tandseminar øst (MH)- evt. en hverdagsaften. MH taler med DKK om 

lokaler og aftaler dag med Camilla Heinze 
 
Diverse 
 

15.  Evt.   
 
 
 


