
Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2010 som blev 
afholdt hos Helle Lassen, Vandmøllegårdsvej 10A, Erritsø, 

7000 Fredericia 

 
Deltagere: Helle Lassen (HL) Margith Krog (MK) John Ammonsen (JA) Ellen Nørgaard 
(EN) – Fraværende Anni Forsmann 

 
Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
Godkendelse af referater fra den 7. september og den 25. november 2009 –

Godkendt og underskrevet 
Dato for næste møde og sted – 13.02.10 hos Helle i Fredericia 

 
Nyt fra bestyrelsen 
 

1. INDKOMMET POST/MAILS 
 

- Charlotte Bøgvad – Øjenlysning – Hvis der er mistanke om PRA eller CATARACT 
betaler klubben selvfølgelig stadigvæk opfølgende øjenlysning.  

- John Ammonsen – Besvarelse af mail – Vi SKAl blive bedre og hurtigere til at 

give svar på alle henvendelser. 
- Pernille Hedegaard – Kørselspenge m.m. – Svar vedr. kørselspenge bliver sendt 

direkte til Pernille. DvK’s regnskab er pr. d.d. lagt på DvK’s hjemmeside, så 
spørgsmål vedr. regnskabet kan findes der – øvrige spørgsmål menes besvaret.  

- Pernille Hedegaard – Pelsplejedage – Pelsplejedage skal fremover koste kr. 50,- 

pr. person, morgenkaffe og rundstykke er incl. Eventuelle udgifter til lokaleleje 
skal fordeles og blive en merudgift pr. deltager. Alle arrangementer afregnes 

med DvK’s kasserer. 
- Helle Gadeberg – Annoncering på hjemmesiden, priser – Det er besluttet, at der 

bliver mulighed for annoncering på hjemmesiden under et særskilt faneblad, 
som hedder ANNONCER – Pris for én annonce i ét år er kr. 3.400,- 

- Helle Gadeberg – Kurser og træning – Kurser og træning i DvK regi skal 

stadigvæk stå på hjemmesiden 
- Annelise Lange – Øjenlysning – Der vil blive gjort tiltag til oprettelse af ny 

øjenfond. På grund af DvK’s økonomiske situation kan der ikke på nuværende 
tidspunkt ydes tilskud til øjenlysning. 

- Søhøjlandet – Overnatning til World Dog Show 2010 – Materialet er sendt til Pia 

Nissen, så interesserede bedes kontakte udstillingsudvalget for overnatning. 
- Hans Harbou – Travetur i Geel Skov – Er besvaret direkte. 

- DKK Vibeke Knudsen – Til brug i klubblad – inform. om World Dog Show. 
Materialet er videresendt til Pia Nissen 

- Helle Agerskov – Farveblandingsansøgning – Ang. farveblanding afventes 

endeligt svar fra DKK 
- Pia Nissen – Tilmeldingspriser i Hammerum – Tilmeldingspriser skal følge DKK’s 

priser. 
- DKK Mille Bæk – Reglement for uddannelse af eksteriørdommere – Taget til 

efterretning og interesseredel henvises til DKK’s hjemmeside. 

- DKK Mille Bæk – Autorisation – DvK har ønsket Kevin Brown tillykke. 
- Bjørn Madsen – Spørgsmål til regnskabsgodkendelse – 2008-2009 regnskabet 

lægges straks på hjemmesiden med kassererens kommentarer. Samtlige 
medlemmer opfordres til at stille forslag til, hvilke sanktioner og eventuelle 
konsekvenser regnskabet bør have på førstkommende generalforsamling. 

- Jette Akselbo/Helle Lassen – Øjenlysning – Forældredyrene til et kommende 
kuld hvalpe skal være øjenlyste og registrerede på HUNDEWEB, for at kunne få 

stjerne efter sig på hvalpesiderne. 
- Dorrit Neertoft – Vores blad, regnskab m.m. – Margit Krogh besvarer Dorrit 

Neertoft’s mail ved telefonsamtale. 



- DKK Jette Nielsen – Ændringer til DKK’s udstillingsregler pr. 1. januar 2010 – Vi 

henviser til DKK’s hjemmeside. 
- Pernille Hedegaard – Øjenlysning – Udenlandsk registrerede hunde, kan få 

stjerne efter sig på DvK’s hvalpesider, mod at deres øjenlysningsattest bliver 

indsendt til DKK. Der betales et gebyr til DKK for det. 
- Marianne Hansen – Lidt info fra DKK-siderne – Rigtig god info som straks 

lægges på DvK’s hjemmeside. 
- DKK Jette Nielsen – Nye udstillingsregler – Vi henviser alle, der er interesseret i 

at se DKK’s opdaterede udstillingsregler til at gå ind på DKK’s hjemmeside. 

- DKK Vibeke Knudsen – Artikel om HD index – Vedrører ikke DvK 
- Pia Nissen – Hvalpeliste – Hvalpe der er født og registreret i udlandet kan ikke 

optages på DvK’s hvalpeliste – DvK følger DKK’s regler. 
- Mette Riisberg Andersen  - Optælling TOP10, opbevaring/kørsel klubmateriel og 

medlemsliste. – Helle Lassen og Jette Akselbo giver Mette Riisberg Andersen 
skriftlig svar på alle tre spørgsmål. 

 

2. ØKONOMI 
 

Aktuel oversigt over likviditet og formue 

- Information om regnskab - Orienteret  
- Opkrævning af kontingent via PBS, - hvordan går det – Det går meget fint 
- Budget for 2010 – Der arbejdes med budgettet for øjeblikket 

- Medlemstal og rapport om medlemsstatus – Medlemsskaren er pr. d.d. 1033, 
og der er udsendt rykkerbreve. Det går støt fremad med gentegning af disse 

medlemmer også.    
- Annoncepriser – Er status quo bortset fra annoncer i udstillingskatalog, som nu 

koster kr. 100,- mod førhen kr. 150,- 

- Telefonpenge – Det er besluttet at udbetale telefontilskud. EN skriver en liste til 
MK over de funktioner, der hidtil har været tildelt tilskud til.     

 
3. GENERALFORSAMLING 
 

- Opdatering af liste med takkegaver – MK opdaterer  
- Dagsorden for generalforsamling – Opdateres med indkomne forslag m.m. efter 

den 23. januar 2010 
- Diplomer til guldhunde i alle sportsgrene – EN finder ud af, hvem der skal have 

diplomer og sætter produktion i gang.  
- Formandsberetning 
- Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer – Der er et par stykker 

 
HJEMMESIDEN 

 
Fungerer den godt nok? – Nej – den kan blive meget bedre, og det vil vi fremover 
bestræbe os på, at den bliver 

Kan vi gøre den mere spændende? – Absolut!!! 
Er vi gode nok til at informere medlemmerne på hjemmesiden – Nej                       

 
KLUBBLADET 
 

Februarbladet 
 

- Evt. rettelser til Kolofonen – Annonce i udstillingskatalog rettes til kr. 100,-  (HL 
sørger for det)  

- Årets Guldhunde – Agility, spring, rally, lydighed og sporhunde – Diplomer 

udfærdiges (En sørger for det) 
- Certifikathunde 2009 - (HL sørger for det) 

- DKK racevindere (½ side) – (EN sørger for det) 



- Referater fra BS-møder/telefonmøder efter september 2009 – (EN sørger for 

det) 
- Kommentar til brev fra Thorkild og Anne Jensen – JA besvarer henvendelsen 

direkte. 

- Hvem skriver leder?- (HL)   
Redaktørposten – Der arbejdes med opgaven (HL) 

 
UDVALG 
 

Sporudvalg       

- Sporudvalgsmøde i Vejle den 24. oktober 2009 – JA arbejder på etablering af 

nyt sporudvalg.  
  

Agility / Lydighed  /  Rally 
- Margit Jessen kan ikke længere optælle point til årsresultater i Agility, Lydighed 

og Rally – Charlotte Bøgvad har sagt ja til opgaven som ny pointoptæller. 

- Regler for lydighedskonkurrencer er udarbejdet og lagt på hjemmesiden. (EN) 
- Jytte og Vagn Bødker, Langeskov på Fyn har tilbudt at afholde DvK’s  

Agilityklubmesterskabet 2010. Datoen for afholdelse af klubmesterskabet er 
fastsat til den 13. juni og stedet er DCH’s træningsplads, Grønvangen, 5550 
Langeskov – Jytte og Vagn tilbyder at sørge for salg af pølser, sandwich, vand 

og kaffe m.m. fra klubhuset. Vi skal betale dem for morgenmad/frokost til 
dommere og hjælpere. – EN er koordinator mellem DvK og Jytte/Vagn. 

- Helle Gadeberg vil gerne uddanne 2 hvalpe- og grundindstruktører - Lotte 
Tangkjær og Lone Friis, og 1 agilityinstruktør – Henriette Kücken. Selve 

uddannelsen og det administrative står træningspladsen i Hadsten for. – DvK 
indstiller de 3 instruktører (HL)                                  

 

 
EVENTUELT 
 

Ingen sager 
 

 

 

Den 09.01.10 

Referent 
Ellen Nørgaard 
 

 
 

_______________   _______________ 
Helle Lassen   John Ammonsen 
 

 
_______________   _______________ 

Margit B. Krogh   Ellen Nørgaard 


