
Referat fra bestyrelsesmøde den 29.03.10, afholdt hos Helle Lassen, 
Vandmøllegårdsvej 10 A, Erritsø, 7000 Fredericia  

 
Deltagere:  
BS-medlemmer: Helle Lassen (HL) Pia Nissen (PN) Margit Krog (MK) John Ammonsen (JA) Ellen Nørgaard 
(EN)  
Suppleanter: Jette Akselbo (JA) Marie-Louise Ricard (MLR)  
 
Dagsordenen godkendt 
Referat fra den 13. marts 2010 godkendt og underskrevet 
 
Den 31.03.10, inden referatet var renskrevet, besluttede Helle Lassen desværre at udtræde af 
bestyrelsen, så konstituering er herefter som følger: 
 

   1. DEL 
 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 

- Formand: Pia Nissen 
- Næstformand: John Ammonsen 
- Kasserer: Margit Krogh 
- Sekretær: Ellen Nørgaard 
- Bestyrelsesmedlem: Marie-Louise Ricard 
- 1. suppleant: Jette Akselbo 

 
Nedsættelse af udvalg 
 

Udstillingsudvalg: Kontaktperson til bestyrelsen: Pia Nissen  
 Mette Riisberg Andersen 
 Pernille Hedegaard 
 Annelise Lange 
 Bjørn Madsen 
 Susanne Rubini 
              Janne Hay 
 

Dorrit Neertoft har ikke ønsket at genindtræde i udvalget. 
 

Hjemmesideudvalg: Kontaktperson i bestyrelsen: Marie-Louise Ricard 
 Jette Akselbo (Webmaster) 
 Henri & Tina Hansen (Kennel Hetina) 
  
  
Bladudvalg: Kontaktperson i bestyrelsen: Pia Nissen 
 Marie-Louise Ricard 
 John Ammonsen 
 
Sportshundeudvalg: Kontaktperson i bestyrelsen: Ellen Nørgaard 
      Thorkild Jensen 
 Sussan Svane Bælum 
       Charlotte Bøgvad 
       Dorte Stephensen 
 Keld Nørgaard 
 Lotte Vimtrup 
  
Sundheds- og Avlsudvalg: Kontaktperson i bestyrelsen: Margit Krogh 
 Helle Agerskov 
 Camilla Heinze 
 Bodil Jordal 
 Annelise Lange / Pernille Hedegaard 
 Katerina Cechova 



 
Lovudvalg: Kontaktperson i bestyrelsen: John Ammonsen 
 Nils Jordal * 
 Thorkild Jensen * 
 John Hedegård Jensen * 
 Poul Erik Skov Christensen 
 Margit Krogh 
 Jette Akselbo 
 (Marie-Louise Ricard) 
 
De med * mærkede danner desuden en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på eventuel oprettelse 
af kredse. 
  
Hvalpeanviser: Kontaktperson: Jette Akselbo 
 Bente Noga 
 
Regnskabsudvalg/Medlemsadministrator: Kontaktperson i bestyrelsen: Margit Krogh 
 Marianne Hansen (bogholder) 
 
 Indenfor hvert udvalg vælger medlemmerne selv en formand. 
 

2. DEL 
 

1. DATO FOR DE NÆSTE MØDER OG STED 
 
28. april 2010 kl. 19.00 (Skype møde) 
Maj 2010                                                                                                                                                           
30. juni 2010 kl. 19.00 (Skype møde) 
August 2010 
30. oktober 2010 kl. 10.00  
December ? 
 
Uddelegering af arbejdsopgaver for det kommende år: Se ovenfor under udvalg 
Kontaktperson i bestyrelsen til de forskellige udvalg: Se ovenfor under udvalg 
Arbejdsbeskrivelser for hvert område.  
 Man fandt dette som en god ide og fandt samtidig, at håndbogen på hjemmesiden skal 

opdateres 
Forskellige blanketter og skemaer udarbejdes og lægges på hjemmesiden. 
 De skemaer / blanketter, der anvendes i klubben, skal kunne hentes fra hjemmesiden.  
             Margit Krogh sørger for de regnskabsmæssige blanketter sammen med retningslinjer for 

opnåelse af tilskud til kørsels- og kursusudgifter udarbejdes og lægges på hjemmesiden     
og distribueres til alle udvalgsmedlemmer. 

 
2. INDKOMMET POST/MAILS 
 
Henvendelse og svar til medlemmer - 
 Enighed om hurtigt svar på henvendelser fra medlemmer. 
DKK - Lovkrav om uddannelse ved erhvervsmæssigt opdræt 
 Den fremsendte artikel bringes i Dværgschnauzeren  
Allasporter - Lydnads & Agilitylager for ungdomar   
 Dette er reklame, og kan derfor ikke tilbydes af DvK. 
 
3. ØKONOMI 
 
Information om regnskab. 
 Margit Krogh gav en opdatering af regnskabsmæssig status.  
Medlemstal /medlemsstatus: 
 Status quo 
Telefonpenge/godtgørelser: 
             Liste over dem der er berettiget til tilskud, er udarbejdet. 
 
             En henvendelse fra hvalpeanviseren om forhøjelse af telefonpenge kan 
             desværre ikke imødekommes  
 
                    



     
4. HJEMMESIDEN 

 
 Opdateres med den nye bestyrelse og dens sammensætning (Jette Akselbo) 

 
5. KLUBBLADET 

 
 Bestyrelsen og udvalgene kommer i næste blad. 
 Juni bladet udarbejdes af Marie-Louise 

  
6. KLUBSHOPPEN 
 

- PN - Klubshoppens fremtid 
Henlægges til næste møde 

 
7. HVALPELISTEN 
    

- PN - Ønsker vi at tage emnet og problematikken ved forældredyrene op igen, da det 
             tidligere skaber forvirring. 
             Vi afventer sundhedsudvalgets kontakt til DKK vedr. øjenlysningsattester.  
             Da DKK for nuværende ikke godkender øjenlysningsattester fra Østlandene, 
             beder vi sundhedsudvalget undersøge hvorfor, og hvori forskellen mellem 
             øjenlysningsattester fra øst og vest består. For nuværende skal der en DKK  
             anerkendt øjenlysningsattest til, for at forældredyrene kan få stjerne efter 
             sig på hvalpelisten. 
 
8. UDVALG 

. 
Udstillingsudvalg 

- PN - Erindringspræmier til fremtidige udstillinger –  
             Henlægges til næste møde 

- PN - Hammerumudstillingen: Hvordan er bestyrelsen repræsenteret - Hvem vil give en  
              en hånd med 
             Henlægges til næste møde  

- PN - Fotograf til udstilling 
PN skriver til Odd Endre Pettersen        

                   
Sportshundeudvalg -  Spor / Agility / Lydighed / Rally 

- EN - Godkendelse af ”Regler for tilmelding til sporprøve i kaninslæb” 
             Godkendt - og kan straks lægges på hjemmesiden  

- EN - Godkendelse af ”On-line tilmelding til sporprøve i kaninslæb” 
             Godkendt – og kan straks lægges på hjemmesiden 

- EN - Sporprøver 16.05.10  /  04.09.10  /  03.10.10 
Godkendt - og kan straks lægges på hjemmesiden 

- EN - Country Days 27. - 29. august på Gisselfeld Kloster 
I dagene 27. - 29. august 2010 afholder Gisselfeld Kloster ved Haslev en outdoor messe kaldet 
Country Days. DKK er gået i samarbejde med Country Days om at       
gøre arrangementet spændende for hundeejere og folk der overvejer at anskaffe sig    en hund. DKK 
ønsker deltagelse fra specialklubberne - og DvK vil gerne deltage.  
Det er godkendt, at Sussan Svane Bælum er DvK’s repræsentant ved outdoor messen kaldet 
Country Days. Sussan koordinerer Dvk’s og hendes eget udspil direkte med arrangørerne af 
Country Days - kontakperson er Mette Aarup - Interesserede kan læse mere om Country Days 
på www.countrydays.dk  

 
 
9. EVENTUELT 

 
            Ingen emner 
 
 
 
 
Referent  
Ellen Nørgaard 

http://www.countrydays.dk/


 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
Pia Nissen  John Ammonsen Margit Krogh 
 
 
 
 
_____________________ _____________________  
Marie-Louise Ricard Ellen Nørgaard  

 

 


