
 

                                                                                                                           

Referat for bestyrelsesmøde den 7. september 2009 afholdt 

hos Helle Lassen, Vandmøllegaardsvej 10A, Erritsø, 7000 

Fredericia – Deltagere var Helle Lassen (HL), John 

Ammonsen (JA), Margit Krogh (MK), Ellen Nørgaard (EN)  

afbud fra Anni Forsmann 

 

       
         

SIDEN SIDST – INDKOMMET POST/MAILS 
 

- Mail fra Helle Gadeberg af 19/7 – EN indleder samarbejde med Helle 

Gadeberg om klubbens interne regler for kåring af årstitler i lydighed, og 
sørger for, at reglerne kommer på hjemmesiden.  

- Tholo - Udstillingskalender 2010 
- DKK - Regler for ørekuperede hunde til udstilling. 

- DKK - Udstillingskatalog Hillerød 
- DKK – Dommerønsker 

- DKK – Dvd kørekort til hund  

- DKK - Hunde med på camping 
- Katerina Cechova - Tilbud om gratis fotografering af hunde på DvK’s 

udstillinger. - DvK takker ja til tilbuddet.  
 

 
ØKONOMI 
 
Aktuel oversigt over likviditet og formue 

- Information om korrektioner af regnskabsposter som vedrører tidligere 
årsregnskaber, offentliggøres i decemberbladet, sammen med 
indkaldelse til generalforsamling. Regnskabet for indeværende 

regnskabsår offentliggøres i februarbladet.    
- Bogholder Marianne Hansen er fremover DvK’s officielle bogholder. 

Marianne kører regnskabet på det udmærkede Vig foreningsprogram, 
som er gratis - Winfinans som tidligere er brugt bliver opsagt. 

- Samtidig overgår vi til opkrævning af kontingent via PBS, hvilket giver 

mulighed for tilmelding til Betalingsservice. Indbetalingskort udsendes af 
PBS, og tilmelding til Betalingsservice vil blive muligt på klubbens 

hjemmeside. 
 

      
 



Selvstændig afregning for udstilling og udvalg: 
- Udstillings- og sporudvalg afregner efter hver aktivitet – sportræning 

afregnes 1. gang om måneden på de afregningsblanketter kassereren 
har udsendt.  

 
 
GEBYRER 
 
Gebyr for udenlandske medlemskaber 

- Udenlandske medlemskaber koster ud over kontingentet kr. 30,-. 
 

 
HJEMMESIDEN 
 
Hvordan bliver jeg medlem 

- Annoncering på hjemmesiden er tilstrækkelig 

Annoncer 
- Pt. er det ikke muligt at annoncere på hjemmesiden.  

 

 
KLUBBLADET 
 
Der er kommet utrolig mange positive tilkendegivelser om det sidst udsendte 
blads udseende og indhold. Der er også kommet enkelte negative 

kommentarer, som bestyrelsen tager til efterretning. 
Bestyrelsen ønsker, at lederen i bladet fremover skrives af en repræsentant fra 

de forskellige udvalg og bestyrelsen.     
De nye annoncepriser i bladet er gældende fra 1. oktober 2009 - det vil sige at 

annoncer i augustbladet selvfølgelig er til gammel pris. Hvis man vil benytte 
sig af rabatordningen, skal betaling ske forud.   

 
UDVALG 
 
Dommerelever til prøver og udstillinger skal stadigvæk godkendes af 

bestyrelsen.  
Sporudvalg 

- EN er inhabil og deltager ikke i punkter vedr. sporudvalg.  
- Konto for tilbagebetaling af gebyr på tilmeldelsesblanketterne 

- Bent Hansen er efter eget ønske trådt tilbage som koordinator 
- Der arrangeres møde mellem sporudvalg og bestyrelsen snarest muligt, 

og alt indkommet post vedr. spor bliver behandlet på mødet.  



Udstillingsudvalg 
- fremtidige beslutninger om udformning af annoncer / logoer skal 

ensrettes og godkendes af bestyrelsen. 
- Jette Axelbo overtager skrivning af kritikker, da Gitte Voss desværre ikke 

ønsker at fortsætte dette arbejde 
- Leje af haller til udstilling i 2011 og 2012 er i orden, alle bestyrelsens 

ønsker er opfyldt. 
Sundhedsudvalg 

- Helle Agerskov har indvilliget i at være formand for det nye 

sundhedsudvalg.  
- Skema til ansøgning af farveblanding kommer til at ligge på 

hjemmesiden - Ansøgningerne skal sendes til sundhedsudvalget. 
- Bestyrelsens beslutning ang. farveblanding kan læses på hjemmesiden 

 

HUNDESYGEFORSIKRING  
 
Vi har undersøgt, hvor stort et arbejde det er at håndtere denne opgave. 
For øjeblikket kan vi ikke finde mandskab til at klare det store frivillige 

ulønnede arbejde, der er med at administrere opgaven, som hedder 
hundesygeforsikring.  

 
GENERALFORSAMLING 2010 
 
Generalforsamling afholdes primo marts 2010 i omegnen af Korsør. 

                                                    

EVENTUELT 
 
Korrektion til forrige referat: 
Sætternissen har været på spil vedr. takster for kørselsgodtgørelse. 

- For dommere og ringpersonale er taksten kr. 3,56 

- For alle andre er taksten kr. 1,90   
 

Debatforum på hjemmesiden 
JA foreslog, at der på hjemmesiden blev oprettet et sted, hvor alle medlemmer 

kunne lægge deres meninger ud til debat. Forslaget blev nedstemt.  
 

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt i sidste uge af oktober. 
 

p.v.a. DvK’s bestyrelse 

Ellen Nørgaard 
Referent 

 
  


