
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia 

Kl. 14 -18. 

 

 

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. 

 

Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, idet han følte, at der hersker 

en meget dårlig ånd i klubben, der ikke er fremmende for noget positivt, hverken for bestyrelse, 

medlemmer eller vore hunde. Han havde derfor mistet lysten til at gøre et stykke frivilligt arbejde 

for DvK.  

Alle bestyrelsesmedlemmerne beklagede Oles beslutning. 

 

Ellen Nørgaard er herefter indtrådt som bestyrelsesmedlem og sekretær. 

 

Der forelå ingen dagsorden for mødet. Følgende forhold blev behandlet: 

 

Vedr. referatet fra mødet den 9. juni ønskede Margit at tilføje, at referatet af forhandlingerne om 

bladudvalget kunne misforstås. Det skal præciseres, at også Helle og Margit havde givet udtryk for, 

at Merete Stæhr-Nielsen havde udført et flot stykke arbejde omkring bladet.  

 

Indkommet post: 

En person ønskede at deltage ved udstillingen i Hårlev i oktober som dommeraspiranter.  

Bestyrelsen anbefalede ansøgningen, der sendes videre til DKK. 

 

Lene Johansen, der har opsat klubbladet, rykker for en afklaring om de kommende blade. Der skulle 

foreligge en skriftlig aftale mellem hende og DvK, men ingen kan finde den. Hun rykker for sit 

tilgodehavende, der snarest vil blive betalt.   

 

Merete Stæhr-Nielsen har ikke ønsket at fortsætte som redaktør, og Louise Vig har påtaget sig at 

redigere de næste par klubblade. Hun oplyser, at hun selv opsætter bladet. Hun har indhentet et 

tilbud fra Trykkeriet Grafia. Tilbuddet omfatter et blad på 48 sider, heraf (kun) 8 farvesider. Det er 

billigere end det trykkeri, der hidtil har været anvendt, og bestyrelsen besluttede, at Louise kan 

samarbejde med Grafia, og når vi finder en ny – og blivende – redaktør, vil der blive taget stilling 

til, om samarbejdet med Lene Johansen skal genoptages.   

 

Der forelå en ansøgning om farveblanding. Bestyrelsen finder det vanskeligt at tage stilling til disse 

ansøgninger. Vi mener, at Helle Agerskov ville være kompetent til denne opgave og tager kontakt 

til hende. 

Bestyrelsen ønsker at nedsætte et sundhedsudvalg, og et sådant udvalg kan måske tillige behandle 

ansøgninger om farveblanding.   

 

Udstillingsudvalget var meget imod at dele præmielager/klubshop (jfr. referatet fra 9/6-2009). 



Bjørn Madsen har tilbudt at opbevare samtlige effekter. Lise og Jesper Grønqvist har tilbudt at 

køre alle effekterne til alle udstillinger indtil udgangen af 2010. Mette Riisberg Andersen har 

omhyggeligt beregnet udgiften hertil til 9.148 kr. incl. bropenge, og det finder bestyrelsen meget 

rimeligt og accepterer tilbuddet. 

Jane Hay opbevarer tæpperne til udstillinger øst for Storebælt. Hun bringer tæpperne for i alt 

400 kr. til alle udstillinger indtil udgangen af 2010. 

 

Når bestyrelsen har overblik over lageret, bliver der taget stilling til præmielagerets og klub-

shoppens fremtid, herunder omfang og administration incl. rekvisitionsskemaer. Helle deltager i 

optællingen og sender lister til Margit. 

 

Gitte Voss har ikke reageret på henvendelsen om fortsat at skrive kritikker. Jette Akselbo skriver 

dem, der nu foreligger, og Gitte opfordres til at svarer, idet vi meget gerne fortsat vil gøre brug af 

hendes arbejdskraft. 

Hvis hun ikke ønsker at fortsætte, må opgaven eventuelt overtages af webudvalget. 

 

Hundens Dag i Tivoli er annonceret på hjemmesiden for ca. 14 dage siden. 

 

Sporudvalg: 

(Ellen er inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt). 

Bestyrelsen besluttede, at alle sporhold skal forestås af en udvalgsformand, der vælges af be- 

styrelsen. Udvalgsformanden sidder til næste generalforsamling, hvorefter der eventuelt kan ske 

genvalg.  

Hvert hold opretter en bankkonto, hvortil der skal ske indbetaling af deltagernes gebyr  ved til-

melding til træning (gebyrerne kan fortsat indbetales kontant af medlemmerne, hvorefter trænerne 

indbetaler på bankkontoen).  

Udgiftsbilag sendes til kassereren hver måned. Kun klubbens kasserer kan hæve på kontiene. 

 

Intet sporhold har eneret på en bestemt skov. Det står alle sporhold frit for at træffe aftale med en 

skovfoged om at afholde sportræning. 

 

Hvis der mangler træner i et område, opfordres det pågældende udvalg til at forsøge at opspare til 

træneruddannelse. Klubben vil så betale en del heraf efter forudgående aftale. 

 

Vedr. kørepenge til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, sportrænere m.v.   

 

Der betales ikke kørepenge, når den pågældende medbringer egen hund - eller andres hund  - til 

udstilling eller træning. 

Af hensyn til klubbens økonomi opfordres til samkørsel ! 

Dommere afregnes med 3,56 kr. pr. km. 

Alle andre med p.t. 1,91 kr. pr. km. 

 

 

 



Udstillingsudvalg 

 

Udvalget består af  Pia Nissen (formand, der refererer til Helle Lassen i lighed med øvrige 

udvalgsformænd), Bjørn Madsen, Pernille Hedegaard, Mette Riisberg, Dorrit Neertoft og Annelise 

Lange. 

Tilmelding til udstillingerne 30/8 d.å. i Blovstrød og 18/9 d.å. i Nyborg varetages af Pernille 

Hedegaard med bistand af Ellen Nørgaard. 

Bestyrelsen overvejer, om der skal findes en person uden for alle udvalg, der selvstændigt varetager 

tilmeldingerne fremover. 

 

Af hensyn til klubbens økonomi blev det besluttet, at klubben ikke  giver morgenmad på de 

kommende udstillinger. 

 

Ellen udarbejder et budget for de to udstillinger, der afholdes i år. 

 

Nok skal der spares, men de personer, der arrangerer gåture, vil fortsat modtage en flaske, når året 

er gået. 

 

ØKONOMI: 

 

Kassereren redegjorde for vanskelighederne ved at få overblik over regnskabet og dermed klubbens 

økonomiske situation. Det havde været et kæmpearbejde at få samlet bilagene – og der mangler 

stadig nogen. Det er først nu lykkedes at genåbne netbanken. Forhåbentligt er der styr på regnskabet 

inden næste møde i september. 

 

Med forbehold for, hvad der måtte dukke op, ser økonomien sådan ud: 

Likvid beholdning ca.   230.000 kr. 

Her af skal afregnes forsikringspræmier til 

Tryg med ca.  -132.000 kr. 

og DKK har til gode for udlæg i perioden 

efter den ordinære generalforsamling ca.    - 81.000 kr.  

Klubbens formue er herefter ca.      17.000 kr.                               

 

Dette beløb skal dække klubblad og udstillinger i 2009. 

 

Der kommer medlemskontingenter i løbet af efteråret. Men de skal jo dække klubbens udgifter i 

2010. Kontingentforhøjelser må overvejes. 

 

Klubben har under en tidligere bestyrelse indbetalt 20.000 kr. på en garantkonto i Sparbank Salling. 

Banken har økonomiske problemer og har søgt lån i statens ”bankpakke 2”. Garantkontoen er ikke 

omfattet af indskyder-garantien, og der er risiko for, at pengene er tabt.  

 

På denne baggrund blev følgende besluttet: 

 



Pr. dato ophører betaling af tilskud til øjenlysning. 

 

Annoncepriserne i klubbladet ændres lidt, se næste blad, der er lige på trapperne. 

Annoncering på hjemme siden ophører. 

 

Opdrætterne må for fremtiden betale for hvalpemapperne (fremstillingsprisen + portoen til 

forsendelse). Prisen oplyses senere, og hvis nogen finder den for høj, kan alle foldere fremover 

downloades fra hjemmesiden. 

 

Ellen skal forsøge at skaffe sponsorer til rosetter og gaver til hvalpebordet. 

 

Sportræning og øvrige aktiviteter skal hvile i sig selv – eller gerne give et overskud til klubben ! 

 

Udstillingerne hviler forhåbentlig også i sig selv – derfor budget fra Ellen. 

 

Agilitystævne i Hadsten 10. – 21. juni. 

Vi siger tak til Helle Gadeberg for det afholdte arrangement. Det var flot, og deltagerne var glade 

og tilfredse. 

 

Verdensudstillingen 2010 

Udstillingsudvalget gøres opmærksom på, at der snarest skal annonceres i de udenlandske blade. 

 

Sygeforsikring 

Tegning af hundesygeforsikring har beklageligvis været længe undervejs. 

 

Der foreligger et tilbud fra Tryg, der synes at være markedets bedste, og hvori 

hovedpunkterne er som følger: 

 

Forsikringen kan kun tegnes som tillæg til ansvarsforsikringen. 

Ved indtegningen skal hunden være over 2 mdr. og under 5 år. 

Der sker ingen nedskrivning af forsikringssummen efter hundens alder, men dækningen 

ophører, når hunden er 12 år. 

Præmie pr. hund 997 kr. pr. år (samme pris for flere hunde) + stempelafgift til staten 140 kr. 

dog kun det første år. 

Selvrisiko 2009 er 850 kr. 

Forsikringssum pr. skade 20.000 kr. (2009). (udgift til laboratorieprøver max. 1.965 kr. pr. år, 

og udgift til receptpligtig medicin max 750 kr. pr. år) 

 

Forsikringsvilkårene bliver snarest lagt ud på hjemmesiden, og der vil blive mulighed for at 

tegne forsikringen ved betaling af præmien sammen med kontingentet pr. 1. oktober i år. 

Forsikringen kan træde i kraft den 1. november 2009 for de medlemmer, der betaler præmien 

inden denne dato.  

  

 



Opkrævning af kontingent  

Medlemmerne vil blive opfordret til at foretage tilmelding til betalingsservice. Hvis ikke så 

opkræves 10 kr. til porto. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i september måned. Datoen kan først fastsættes i uge 33. 

 

Anni udarbejder dagsorden for næste møde. 

 

Som referent 

 

Anni Forsmann 

 

 

 


