
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE DEN 25. 
NOVEMBER 2009 

 
Deltagere: Helle Lassen (HL), John Ammonsen (JA), Ellen Nørgaard (EN) 

Fraværende: Anni Forsmann og Margith B. Krogh  
 

Da mange af punkterne i den udsendte dagsorden er betinget af, at alle er til stede, 
behandledes kun indkommet post/mails og ét punkt under klubbladet. 
 

Dato for næste møde og sted: 09.01.10 hos Helle Lassen i Erritsøe         
 

1. INDKOMMET POST/MAILS 
 

- DKK Vibeke Knudsen – Er vore racer OK? – Helle Agerskov arbejder med sagen.  
- DKK Jette Janke – Dommerønsker 2012 – Pia Nissen arbejder med sagen.  
- DKK Jette Nielsen – Modsat dag udstillinger – Specialklubberne kan bruge 

samme regler, som de plejer                                                                    
DKK Jens Glavind – Avlsrestriktioner – Helle Agerskov er sat på sagen, og evt. 

uregelmæssigheder rettes snarest iflg. aftale mellem JG og HL  
- Royal Canin Lars Bundgaard – Royal Canin Show 2010 – Vi deltager ikke. 
- Mette Riisberg – Budget – Udstillingsudvalget bevilliges kr. 6.200,- til 

opbevaring/husleje af klubbens materiel     
- Charlotte Bøgvad – Øjenlysning – Behandles på næste møde 

- Jette Akselbo – Schnauzer Lounge en ny Website – DvK ønsker ikke at være 
med her.  

- John Ammonsen – Besvarelse af mail – Behandles på næste møde 

- Pernille Hedegaard – Kørselspenge m.m – Behandles på næste møde 
- Pia Nissen – Klubchampion CK, farveblandinger, hvalpeliste, avlshanner  

- Hvis en hund efter tilmelding er blevet champion før pågældende 
udstilling er den berettiget til at deltage i konkurrencen om klubcertifikatet. 
Dette kan lade sig gøre, ved at klubcertifikatet i pågældende tilfælde uddeles 

efter ”Bedst i køn konkurrencen”  
- Ønsket om ændring af farveblandingsregler bliver videresendt til Helle 

Agerskov, som så skal komme med udtalelse til bestyrelsen. 
- På hjemmesiden oprettes et kartotek over DvK’ medlemmers avlshanner. 

Gebyr for optagelse i 1 år eller mindre skal være kr. 500,- 

- Pia Nissen – Ansøgning om farveblanding - Helle Agerskov arbejder med sagen.  
- Pia Nissen – Hammerum udstillingen, Klubshoppen – Guldhundekonkurrencen 

bliver afholdt som vi plejer – Vedr. klubshoppen så skal 1. præmie krus med 
dværgschnauzer fortsætte, men kan stadigvæk byttes i shoppen, så længe der 
er noget at bytte med.   

- Pernille Hedegaard – Pelsplejedage – Behandles på næste møde 
- Helle Gadeberg – Annoncering på hjemmesiden, priser – Behandles på næste 

møde 
- Helle Gadeberg – Kurser og træning – Behandles på næste møde 

 

 
KLUBBLADET 
 

Vi har i dag gennemgået og godkendt decemberudgaven af Dværgschnauzeren.   

 



 
Den 25. november 2009 

Referent Ellen Nørgaard  
 
 

_______________ _______________ _______________     
Helle Lassen John Ammonsen Ellen Nørgaard 
 


