
Referat fra bestyrelsesmøde via SKYPE den 25. maj 2010            

 
Deltagere: Pia Nissen (PN) Margit Krogh (MK) John Ammonsen (JA) Marie-Louise Ricard (MLR) Ellen 
Nørgaard (EN) Jette Akselbo (JAK)  
Afbud fra Louise Vig. 
  
Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
Godkendelse af referat fra den 28. april 2010 - Godkendt 
Dato for næste møde - 29.06.10 
 
Nyt fra bestyrelsen 
 
1. INDKOMMET POST/MAILS 
 

- DKK – Vibeke Knudsen – PKS-arbejdet – Offentliggørelse af indberetninger – Henvist til Camilla 
Heinze og Helle Agerskov 

- Aqui – Medlems valgbarhed - PN har besvaret Aqui   
 
2. ØKONOMI 
 
Aktuel oversigt over likviditet og formue m.m. 

     -    Information om regnskab – halvårsstatus ønskes. Halvårsstatus kommer til næste 

            møde. 

     -    Medlemstal og rapport om medlemsstatus – Status quo    

 
 
3. GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamling 2011 
     -    Det lokalemæssige vedr. GF 2011 er endnu ikke løst. – EN undersøger og arbejder videre  
     -    Dirigent? – Der arbejdes på sagen 
     
6. UDVALG 

          
       Udstillingsudvalg 
         Status på udvalgsarbejde (PN) - 2 dommere har meldt afbud til Hammerum, så nu 
         er der kun 3 dommere, hvilket passer meget fint til antal tilmeldte hunde.  
         Økonomien i udstillingen ser rigtig fin ud.     
       Viderediskussion omkring bytteservice - skriftlig oplæg ønskes (MLR) – Oplæg ønskes 
         til næste møde 
         Nye udstillingssteder – JA og MLR undersøger mulighederne.  
         Flere typer erindringspræmier (PN) – Skrinlagt til efter Hammerum 
         Bytteshoppens fremtid (PN) – Skrinlagt til efter Hammerum 
         Foto Hammerum-udstillingen (PN)– Katerina og Henri tager billeder  
         Udstillingsdatoer og steder 2013 (EN) – EN og Mette Riisberg aftaler datoer m.v.   

 
       Sundheds- og  avlsudvalg 
         Status på udvalgsarbejde (MK) – Det første møde afholdes 11.07.10 hos Bodil 
         Jordal  

 
         Hjemmesideudvalg 
         Status på udvalgsarbejde (JAK) – Udstillingsresultater og hvalpelister er 
         uddelegeret til Tina og Henri, og det fungerer fantastisk fint. 
 
       Bladudvalg 
         Status på udvalgsarbejde (MLR) – Redaktøren har afleveret juni-bladet til  
         trykkeriet i dag 25.05.10 
         Vi mangler stadigvæk en ny redaktør.  
         Medlemmerne opfordres til at komme med indlæg til bladet.  
  
          
         Hvalpeudvalg 
         Status på udvalgsarbejde (JAK) – Hvalpelisten er rettet til efter Bente Noga’s 
         ønske, og der er et fint samarbejde i udvalget  



         Opfølgning på øjenlysninger og stjerner på hjemmesiden (MK) – Hunde anført på 

         hvalpelisten uden stjerne, behøver ikke nødvendigvis at betyde, at hunden ikke  
         er øjenlyst, den er blot ikke registreret på DKK’s HUNDEWEB  
 
        Lovudvalg 
         Status på udvalgsarbejde (JA) 
         Status p.t. er at Thorkild har lavet forslag til ændringer, som han vil sende 
         til alle i udvalget. - Nils Jordal har sendt en arbejdsfordeling, hvor alle har en 
         opgave. Det er også et oplæg om, at vi skal mødes et par gange. Han har også 
         lidt økonomi med i udspillet.  
 
         Sportshundeudvalg 
         Status på udvalgsarbejde (EN) – Charlotte Bøgvad har indvilliget i at være  
         formand for sportshundeudvalget. 
         SPOR 
       Sporprøve 16.05.10 er afholdt. Prøven gik fantastisk godt – der var 8 
         prøvedeltagere, og alle 8 opnåede at få en 1. præmie. Fra dommeren var der 
         stor ros til hunde, førere, arrangører og hjælpere. Til efterårets 2 prøver er der 
         stor mulighed for, at der kan komme nye sporchampions DKSCH(S).                                                                                    
         DvK-blodsporsreglement er under udarbejdelse med henblik på hurtig 
         godkendelse hos DKK. Bestyrelsen har vedtaget, at DvK Sporchampionat på 
         blodspor DKSCH(B) kan opnås ved en 1. præmie på henholdsvis klasse I –  
         400 meter 3 timer, klasse II – 400 meter 20 timer  og klasse III – 1000 meter  
         20 timer prøverne under mindst 2 forskellige dommere  - samt mindst  
         bedømmelsen ”GOOD” på en DKK anerkendt eksteriør udstilling.            
         AGILITY / LYDIGHED / RALLY 
         Status på tilmeldinger til ”Klubmesterskab i agility” i Langeskov den 13.06.10 –  
         Der er plads til flere deltagere.  
         Forslag til rosetter til agilitychampions – Bestyrelsen synes, det er en god ide at  
         agilityschampions får en roset.     
         Status på Country Days – Sussan har et fint samarbejde med folkene fra 
         Country Days - Der er adskillige medlemmer, der har vist interesse for messen. 
    
7. EVENTUELT 

 

    -   Ingen emner 

 
 
Referent         
Ellen Nørgaard 
 

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


