
Bestyrelsesmøde, onsdag d. 28. april 2010 kl. 19.00 
Via Skype 

 
 
Deltagere:  
 Pia Nissen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard, Marie-Louise Ricard, Jette Akselbo. 
 
Dagsorden: 
 
Godkendelse af sidste referat 
 Referatet godkendt. 
 
Indkommen post 
Brev fra DKK – Tegnekonkurrence 
 Er lagt på hjemmesiden 
Brev fra DKK – Nyt skema til mentalbeskrivelse 
 Taget til efterretning 
Brev fra DKK - Nye priser i klubsystemet 
 Videresendt til udstillingsudvalget 
Brev fra Dorte Stephensen med flg. forslag: 
 For at opnå point til årets sporhund i DvK kan dværgschnauzere kun tilmeldes én klasse, hvor de 

er berettiget til at deltage i. Dvs. hvis der eksempelvis er givet en 1. præmie på 400m / 3 timer er 
næste pointgivende prøve 400m/ 20 timer. Dette er gældende både for sporprøver i kaninslæb og 
sporprøver i schweiss. 

 Foreslår det kommer til at stå nedenfor skemaet under pkt. Årets sporhund  
 Bestyrelsen finder forslaget godt og konstruktivt. Vil blive inkorporeret (Ellen). 
Brev fra Jytte Bollerup-Jensen 
 Skrivelse henvist til lovudvalget. 
Henvendelse fra Camilla Heinze om adresse på hjemmesiden omkring. Øjensygdomme 
 Camilla Heinze foreslår sammen med Merete Stæhr-Nielsen, at der oprettes et link fra DvK’s 

hjemmeside. 
 Camilla bedes venligst uddybe, vi afventer. Margit Krogh kontakter Camilla. 
 
Status for udvalg 
Lovudvalg 
Består af: John Hedegaard Jensen, Nils Jordal, John Ammonsen, Thorkild Jensen, Poul-Erik Skov 

Christensen, Jette Akselbo, Margit Krogh, John Ammonsen (kontaktperson til bestyrelsen) 
 E-mail adresser clearet med udvalgsmedlemmerne. 
Sportshundeudvalg 
Består af: Charlotte Bøgvad, Dorte Stephensen, Keld Nørgaard, Susan Svane Bælum, Lotte Vimdrup, 

Thorkild Jensen, Ellen Nørgaard (kontaktperson til bestyrelsen). 
 Udvalget er i fuld gang. 
Sundheds- og Avlsudvalg 
Består af: Camilla Heinze, Bodil Jordal, Helle Agerskov, Annelise Lange, Pernille Hedegaard, Katherina 
Chekova. 
 Kontakten er oprettet, første møde bliver kort efter Hammerum udstillingen. 
Udstillingsudvalg 
Består af: Mette Riisberg Andersen, Pernille Hedegard, Bjørn Madsen, Annelise Lange, Janne Hay, 

Susanne Rubini. Pia Nissen kontaktperson til bestyrelsen 
 Første møde d. 25. april (se nedenfor) 
Hjemmesideudvalg 
Består af: Tina og Henri Hansen, Marie-Louise Ricard, Jette Akselbo 
 Første møde planlagt til d. søndag d. 9.maj 2010  
Bladudvalg 
Består af: John Ammonsen, Marie-Louise Ricard  
Hvalpeudvalg 
Består af: Bente Noga, Jette Akselbo kontakt person til bestyrelsen 
Aflevering af diverse materiale fra den tidligere formand 
 Materialet modtaget fra Helle Lassen 



 
Klubshop 
 Lise og Jesper Grønqvist står fortsat for klubshoppen.  
 Der var diskussion og mange forslag om nye ting til salg gennem klubshoppen og også omkring 

den hidtil gældende bytteservice. 
BIR / BIM rosetter 
 Sponsorerede rosetter i år og til 2011 indkøbt for sponsorpenge.  
Hammerumudstillingen  
 Der er p.t. tilmeldt 155 hunde til udstillingen. Fristen for tilmelding er udvidet, og vi regner med 

omkr. 200 tilmeldte hunde. Vi regner med et pænt overskud. 
 Der er indløbet afbud fra dommer Knut Andersen fra Norge grundet operation. Der vil ikke blive 

suppleret om, da det skønnes, at 3 dommere vil være nok.  
 Ringpersonale er på plads. 
 Hotel booket til dommere og ringpersonale. Overskydende hotelværelser er aflyst.  
 Lone Dahl Nielsen fra Kennel Schnauzerhuset har indstiftet en flot pokal. 
 Bestyrelsen blev orienteret om de erindringspræmier og dommergaver, der vil blive udleveret. 
 Mette Riisberg Andersen har udarbejdet et overslag over udgifter i forbindelse med udstillingen, og 

der er enighed om at overføre et à conto beløb til Mette. Ligeledes skal Mette have oplyst klubbens 
CVR nummer til brug for leverandøren af indkøbte præmier. Margit vil sørge for dette.  

Der var efterfølgende en diskussion om afregning generelt for vore udstillinger, og et møde mellem 
kassereren, klubbens bogholder, Mette Riisberg Andersen og Pia Nissen vil snarest blive afholdt.  

Country Days – Outdoor messe 
 Finder sted 27.-29. august 2010 på Gisselfeldt (www.countrydays.dk) . Susan Svane Bælum er 

ankermand. Der efterlyses deltagende dværgschnauzere. Charlotte Bøgvad (agility) foreslås og vil 
blive kontaktet (Ellen) 

Dværgschnauzeren 
 Da Marie-Louise Ricard er indtrådt i bestyrelsesarbejdet, kan hun iflg. vedtægternes § 17 ikke være 

redaktør. Louise Vig har velvilligt accepteret fortsat at sørge for, at Dværgschnauzeren kommer på 
gaden, indtil en ny redaktør er fundet. 

 Vi skal huske også at sende b-møde indkaldelse og dagsorden til Redaktøren, se vedtægternes § 
17. 

Generalforsamling 2011 
 Dato for afholdelse af Generalforsamlingen 2011 blev fastsat til d. 12. marts. Generalforsamlingen 

vil blive afholdt i Nyborg. Ellen ser på det lokalemæssige.  
 
Eventuelt 

- Royal Canin har sponsoreret præmier til sporprøven d. 16.maj 2010 
- Der var forslag om afholdelse af DvK udstillinger andre steder i DK end de gængse. Enighed 

om dette som en god ide. Følges op.. 
 
Næste møde d. 25. maj 2010 kl. 19.00 via Skype 
     Referent: Marie-Louise Ricard. 

http://www.countrydays.dk/

