
Referat fra mødet lørdag den 25.oktober 2008  
 

Deltagere: Jan Præstekjær (JP), Charlotte Staunskjær (CS), Dorit Johansen, ref (DJ), Søren 
Langkjær Bech (SLB), Ellen Nørgaard (EN), Merete Stæhr-Nielsen (MSN) 
Afbud: Helle Gadeberg (HG), Michael Heinze (MH) 
 
Nyt møde og sted – hos JP den 30.11.2008 kl. 10.00 
 
Nyt fra Bestyrelsen  
 

1. Indkommen post/korrespondance til orientering 
Fra DKK: 
080827 - Opdaterede retningsliner for deling af dommere mellem DKK og special-

klubber, ligger på DKKs hjemmeside  
22.10.2008 – Takstregulering – EDB gebyr 2009  
 
Øvrig post: 
080720 - Forslag fra Helle Agerskov om ændring af erindringspræmier.  
Excellent og Very Good får som sædvanlig 1. præmie krus, kun 2. præmier og derun-

der kommer tomhændet hjem. Baby og hvalpe får præmier fra hvalpebordet. Vi 
fastholder tidligere afgørelse om at der ikke uddeles erindringspræmier til alle. 

080925 - Ansøgning fra Harald Petersen om indstilling til dværgschnauzerdommer – 
Indstilles 

080930 - Joan Byriel har bestået 2 x elevprøver til dommer i kaninslæb (2 mangler 
endnu) 

 
2. Generalforsamling 

Opdatering af liste med takkegaver 
Kandidater på valg / nye kandidater 
Søren  - modtager ikke genvalg 

Helle modtager ikke genvalg  
Jan – modtager genvalg 

Frokost til generalforsamling er sparet væk på grund af store udgifter i forbindelse 
med jubilæet. 

MSN sørger for indkaldelse i bladet og til hjemmesiden 
 
3. Medlemstal og månedsrapport – Medlemstal pr. 30.9.2008: – 1.815 til-

gang på 67. medlemskaber 1.151 tilgang på 47. 
Der udarbejdes budgetter fremover første gang fra foreningsåret 2009/2010 – bud-

getter er et internt arbejdsredskab. 
 
4. Godkendelse af årsregnskab – Udsat til den 30.11.2008 
 
5. Møde mellem specialklubber med henblik på fælles kandida-

ter til bestyrelsesvalg i DKK – Søren orienterede om mødet, der fore-
ligger et referat fra mødet.  

 
6. Sygeforsikring af hunde i Tryg via Dvk Oplæg fra Trygforsikring fore-

ligger. Vi laver en brugerundersøgelse på vores hjemmeside og der sættes et 
indlæg i bladet. SLB kontakter Tryg for at få de endelige forsikringsbetingelser 
til undersøgelsen. 

  



7. Orientering om DKKs klubsystem  - herunder udstillinger, nyt økono-
misystem og medlemssystem 

 
Økonomisystem i netversion koster 1.800 kr. om året. Det vil blive lettere at dele 

opgaverne i bestyrelsen og sikkerheden omkring backup er stor.  
Medlemssystem og herunder opkrævning vil fremover kunne køre på samme sy-

stem – systemet anbefales af SLB og godkendes  
DKK’s udstillingssystem – besluttet fremover at benytte DKK’s udstillingssystem, 

det betyder at tilmelding og betaling til DvK’s udstillinger sker via DKK’s hjem-
mesiden gældende fra 1. udstilling i 2009. Systemet er gratis at anvende. 

 
Nyt fra udvalg / om arrangementer 
 
8. WEB-udvalget 
Web-udvalget har holdt møde vedrørende udviklingen/vedligeholdelsen af hjemme-

siden. Vi har modtaget nogle forslag/ideer til indehold på hjemmesiden. F.eks 
galleri og foreningshåndbog. For at imødekomme disse ideer har vi bestemt at 
lave følgende ting om på hjemmesiden: 

a. Hundetorvet (findes i topmenuen) flyttes ned under medlemsservice.  
b. Links (findes i topmenuen) flyttes ned i bundmenuen.  
c. Artikler, der oprettes en punkt under Medlemsservice/bladet hvor artikler bragt i 

bladet kan offentliggøres.  
d. Galleri placeres i topmenuen.  
e. Foreningshåndbog placeres i topmenuen når den bliver klar.  
f. Alle billeder til galleriet sendes til Palle Voss Pedersen(webmaster@dvkweb.dk) for 

offentliggørelse på hjemmesiden, Palle kontaktes ligeledes hvis man ønsker en 
kopi af et billede.  
 

9. Udstillinger: 
a. Hallen til udstillingen sammen med DSPK lørdag den 26. juni 2010 i forbindelse 

med VERDENSHUNDEUDSTILLINGEN i Herning er faldet på plads. Besluttet at 
eneste præmie på udstillingen er en speciel roset.  

b. Vores udstillinger 2009 er på Tholos kalender og Vi med Hunds oversigt 
c. Oplæg til udstillingsdatoer 2010 - er på hjemmesiden. 
 
10. Bladet: 
a.  Forslag til nye annoncepriser - Punktet udsættes og afgøres pr. mail inden dead-

line til næste blad.  
b.  Laila Petersen har fået ”musearm”, og må desværre stoppe som opsætter på 

bladet. Ny opsætter Lene Johansen kontakter Laila for en overdragelse. Lene 
ansættes under samme vilkår. 
 

c.  Guldhunde top 10 p/s - point opnået på de udstillinger hvor flest p/s hunde del-
tager, står først, er der lige antal hunde deles pladsen.  

 
11. Spor 
a. Sporprøve i Nordskoven 27. og 28. september. Begge dage med god tilslutning og 

fint afviklede prøver. Overskud ca. 750 kr. + for 400 kr. kaniner, der kan bruges 
igen.  

b.  Sporprøve 2.maj 2009 i Nordskoven, Silkeborg. 6 x 1000 meter kaninslæb (Joan) 
c.  Sporprøve 18. april 2008, Gludsted plantage, 4 x 1.000 og 4 x 400 meter kanin-

slæb (Keld) 
d.  Sporprøve 9. maj 2009 i Nordjylland, 8 x 1000 + 8 x 400 meter kaninslæb 

(Bent) 
Tilmeldingsfrist er den samme for alle arrangementer, datoen vil blive offentliggjort 

på hjemmesiden. 



e.  Joan har nu gået elev 2 gange og fået meget positive tilbagemeldinger, der ude-
står endnu 2 x elev før aspirantprøver til dommer i kaninslæb 

f.  Oplæg til ændring af dommeruddannelse i kaninslæb, åbner mulighed for at gå 
elev/aspirant på schweiss. Oplæg indstilles til DKK til godkendelse. 

 
 
12. Jubilæumsarrangementer 
a.  Dobbeltudstillingen i Bymose Hegn forløb fint – godt arrangement, stor ros til fol-

kene bag arrangementet. 
b.  Agilityarrangementet i Hadsten forløb fint – godt arrangement med knap 40 hun-

de, klubmesterskabet gentages næste år, der er mulighed for at byde ind som 
arrangør. Stor ros til arrangørerne. 

 
 
Bordet rundt  
Tilmelding til sporprøver – ændringsforslag stilles gennem sporudvalget. 
 
Jan tager kontakt til DKK’s sundhedsudvalget for at få entydige forklaringer til resul-

taterne på hundeweb.  
 
Evt. 
 Ingen emner 

 


