
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. februar 2010. Mødet 

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 

Godkendelse af referat fra den 9. januar 2010 

Dato for næste møde - 08.03.10 via SKYPE  

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

1. INDKOMMET POST/MAILS 

 

- Pernille Hedegaard – Uddybende svar vedr. kørselspenge og øjenlysninger – Vedr. Lise 

og Jesper Grønqvist kan vi oplyse, at de penge som Lise og Jesper får og har fået, ikke 

er kørepenge, det er opbevaringshusleje. Udover opbevaringshuslejen modtager Lise og 

Jesper ikke penge fra DvK. Pernille Hedegaard får direkte svar.  

- DKK – Vibeke Knudsen – Betænkning hundeudvalg – Taget til efterretning 

- DKK – Vibeke Knudsen – World Dog Show 2010 – Sendes til redaktøren 

- Ole Holck – Samarbejde om udstilling i august fra Lhasa Apso Klubben – EN besvarer 

Ole Holck direkte og takker nej til tilbuddet  

- Helle Gadeberg – Orientering om kontrakt vedr. DvK’s træningsplads i Hadsten – MK 

har undersøgt sagen omkring kontrakten vedr. DvK træningspladsen i Hadsten, MK kan 

ikke finde i noget referat, at træningspladsen er blevet godkendt.  

- Allasporter – Agility og lydigheds lege 12. – 14. juli 2010 – Fjernes fra DvK’s 

hjemmeside. 

- Sanne Hessel – Dyreadfærd / racestandard – EN svarer Sanne Hessel direkte, og 

oplyser hende om, at hun kan finde alt om dværgschnauzerens racestandard på DVK’s 

hjemmeside  

- DKK – Maria Lieth – Forsikringsbrev – MK vi har de forsikringer vi skal bruge. 

- Pia Nissen – Pernille Hedegaard vedr. pokaler i Hammerum – Bestyrelsen siger OK for 

indkøb og gravering af 10 stk. pokaler til Hammerum – HL kontakter Pia Nissen 

- DKK – Lise Lotte Christensen – Hundehistorier til aftenshowet – Opfordringen skal 

lægges på hjemmesiden.  

- Klubben for små selskabshunde – Temadag i Vejle – Invitationen skal lægges på 

hjemmesiden 

- Helle Gadeberg – Tilpasning af regler for kaninslæb / udbredelse af aktiviteten 

kaninslæb – Begge forslag bliver behandlet snarest af det nye sporudvalg. 

- Margit Krogh – Øjenlysninger – Ved mistanke om øjensygdom kræves der 

genøjenlysning ca. 6 måneder efter, at der er konstateret mistanke. DvK betaler 

udgiften for den krævede genøjenlysning. Viser det sig at hunden har fejl, skal det 

offentliggøres.   

- DKK – Maria Lieth – Formandsmøde 06.03.10 – DVK deltager i mødet. 

- DKK – Jens Glavind – DvK-vedtægter som blev ændret på generalforsamlingen i 2007 

og senere godkendt af DKK er endnu ikke underskrevet af DvK. HL undersøger hvorfor, 

og aftaler med Jens Glavind hvad vi bør gøre.  

 

 
2. ØKONOMI 

 

Aktuel oversigt over likviditet og formue m.m. 

- Information om regnskab – Regnskabet ser fint ud, og er meget overskueligt.  
- Budget for 2010 – Rammebudget er afleveret i efteråret 



- Medlemstal og rapport om medlemsstatus – 1725 medlemmer fordelt på 1066 

medlemsnumre - hvilket er meget lig tidligere år.   

- Kørselsgodtgørelse for elever og aspiranter – DvK dækker kursusgebyret til de  

obligatoriske kurser som DvK indstiller til, samt kørepenge efter statens laveste sats.   

 

 

3. GENERALFORSAMLING 

 

- HL -  Stemmesedler – OK 

- MK - Opdateret liste med takkegaver – OK 

- HL - Formandsberetning – OK 

- MK - Regnskab – OK 

- MK - Liste over stemmeberettigede medlemmer – OK 

- EN - Udfærdigelse af diplomer til guldhunde og sportshunde – OK 

- HL - Foto fra GF – Katerina Cechova spørges, om hun vil påtage sig opgaven 

- MK – Gyldig legitimation for medlemskab af DvK fremvises ved indgangen til 

                  generalforsamlingen 

- MRL - Referat – OK 

   

- Forslag til generalforsamling 13.03.10 

 

     -    Forslag fra Annelise Lange og Pernille Hedegaard om avlsrestriktioner  

     -    Forslag fra Thorkild Jensen om underkredse under Dværgschnauzerklubben 

     -    Forslag fra Kim Kroustrup om ændring af stemmeret og kontingent 

     -    Forslag fra John Hedegaard om ændring af punkt 3 - afslutning af sidste års regnskab 

 

 

4. HJEMMESIDEN 

 

Webmaster Jette Akselbo ansøger om at få 500 MB mere til hjemmesiden da FTP er 

overskredet – pris pr. måned p.t. er kr. 249,- men den vil stige til kr. 349,- pr. måned. 

Enstemmigt bevilliget.      

 

 

5. KLUBBLADET 

  
Redaktørposten – Intet nyt – men der arbejdes med opgaven 

Status på bladet pr. dags dato – Februarbladet er på vej ud til medlemmerne    

 

 

6. UDVALG 

 
Sporudvalg 

- Ansøgning fra Lars Hansen og Helle Gadeberg om at afholde prøver i kaninslæb i foråret 
2010 – Sporprøver i foråret bliver arrangeret af sporudvalget. 

- Lars Hansen – Tilpasning af regler for kaninslæb med henblik på samarbejde med andre 

klubber med det formål at kursister kunne få flere muligheder for at gå til prøver. 

Sporudvalget sørger for tilpasning af regler.    

- Lars Hansen – Hvilken målsætning har klubben for at få aktiviteten sportræning 

udbredt til hele landet. – Sporudvalget ser på mulighederne for at der rundt omkring i 

landet laves introduktionskurser  

- Justering af ”Regler for tilmelding til sporprøver” – Sporudvalget er i gang med at 

omlægge reglerne. 

    
Udstillingsudvalg 

- Datoer for udstillinger i 2013 med henblik på bestilling af haller – HL spørger Pia 

Nissen, om det er noget, vi skal gå i gang med.  

- Pia Nissen – Erindringsgave Hammerum – Pia kan arbejde videre med projekt URO    



- De i 2008 hjemkøbte erindrings-rosetter til Hammerum-udstillingen må iflg. DKK ikke 

bruges på grund af teksten på rosetten – Det vil blive for dyrt, at skulle skifte 

midterbåndet ud på alle 300 stk., så derfor må rosetterne ligge på lager til evt. andre 

formål dukker op.   
- Bankgebyr for tilmelding af udenlandske hunde til Hammerum-udstillingen – 

Udenlandske udstillere skal selv betale bankgebyret på kr. 40,-    
 

Sundhedsudvalg 

Ingen emner 

 
 Agility / Lydighed  /  Rally 

- Der er truffet aftale med Jytte og Vagn Bødker om afholdelse af KLUBMESTERSKAB i 

AGILITY på DCH’s træningsplads, Grønvangen, 5550 Langeskov på Fyn søndag den 13. 

juni 2010. Jytte og Vagn har påtaget sig at løse opgaven fra A til Å. Der kommer en lille 

reminder i februarbladet, og så skal vi have lavet en annonce til aprilbladet med prisen 

for deltagelse m.m. Jytte og Vagn sælger pølser m.m., og evt. overskud herfra går til 

leje af klubhus og redskaber. DvK har udgift til kørepenge til dommer og pokaler m.m. 

Arrangementet skal helst hvile i sig selv rent økonomisk. EN opretholder kontakten med 

Jytte og Vagn, og udarbejder i samarbejde med dem annonce om KLUBMESTERSKABET 

til aprilnummeret af DVÆRGSCHNAUZEREN  

 
7. EVENTUELT 

Ingen emner 

 

 

 

 

 

 

 

________________  _______________ 

Helle Lassen   John Ammonsen 

 

 

 

 

_______________  _______________ 

Margit Krogh   Ellen Nørgaard 


