
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE DEN 29. JUNI 2010            

 
Deltagere: Pia Nissen (PN) Margit Krogh (MK) John Ammonsen (JA) Marie-Louise Ricard (MLR) 
Ellen Nørgaard (EN) 
Afbud fra Jette Akselbo og Louise Vig    
  
Godkendelse af dagsorden - Godkendt  
Dato for næste møde – I august måned, datoen aftales senere 
 
Nyt fra bestyrelsen 
 
1. INDKOMMET POST 
 

DKK - Vibeke Knudsen – Hundeloven – Taget til efterretning. Link til loven lægges på   
DvK’s hjemmeside 
Agria DKK – Vibeke Knudsen er sponsor ved World Dog Show – Taget til efterretning   

      Sussan Svane Bælum – Ansøgning om farveblanding – Ansøgningen er sendt videre til   
      Sundhedsudvalget med anmodning om udtalelse.  
 
2. ØKONOMI 
 
      Aktuel oversigt over likviditet og formue m.m. 
      Information om regnskab – halvårsstatus ønskes – Halvårsstatus eftersendes til   
      bestyrelsen snarest muligt inden næste BS-møde.  
      Medlemstal og rapport om medlemsstatus – Oplyses lidt senere p.g.a. PC nedbrud. 
           
3. GENERALFORSAMLING 
 
      Generalforsamling 2011                                                                                                       
      Det lokalemæssige vedr. GF 2011 (EN) – Generalforsamling den 12. marts 2011 bliver  
      afholdt i Borgerforeningens Hus, Nyborg  
      Dirigent? – Vi afventer svar 
 
4. UDVALG 
          
      Udstillingsudvalg 
      Status på udvalgsarbejde (PN) – Udstillingen i Hammerum har taget tiden, men der     
      satses på udvalgsmøde i juli 
      Viderediskussion omkring bytteservice – skriftligt oplæg ønskes (MLR) – Forslag fra MK    
      om præmieservice bliver sendt til drøftelse i udstillingsudvalget    
      Nye udstillingssteder – Forslag fra JA drøftes – Der forelå flere gode forslag, som  
      videresendes til drøftelse i udstillingsudvalget. 
      Udstillingsdatoer og steder i 2013 – Mette Riisberg Andersen og EN finder datoer      
      og steder efter uge 26 
      Hammerumudstillingen – Stor ros til udstillingsudvalget - udstillingen gik forrygende godt,  
      der var stor tilfredshed blandt udstillerne og omsætningen i shoppen var rigtig god. 
  
      Sundheds- og  avlsudvalg 
      Status på udvalgsarbejde (MK) – Møde i udvalget 11.07.10 
      Farveblanding (PN) – Det vedtages, at ansøgning om farveblanding skal fremsendes til  
      bestyrelsen senest 3 måneder før forventet indtræden i løbetid.  
       
 
      Hjemmesideudvalg 
      Status på udvalgsarbejde (JAK) – Tina er klar med udstillingsresultater fra Hammerum om 
      ganske kort tid.  
 
  
 



      Bladudvalg 
      Status på udvalgsarbejde (MLR) – Louise Vig er stadig redaktør – i hvert fald på næste blad. 
        
      Hvalpeudvalg 
      Status på udvalgsarbejde (JAK) – Intet nyt 
      Forslag om betaling ved fornyelse af hvalpe på hvalpelisten efter 8 uger. Dette for at       

forhindre at der står hvalpe, der ikke er til salg (PN) – Følgende vedtages til ikrafttrædelse   
 pr. 1. oktober 2010: Kuld på hvalpelisten de første 2 måneder er gratis, forlængelse 3. og 4. 
måned kr. 160,- forlængelse ud over 4. måned kr. 380,-                                                  
Forslag om opdrættermøde, hvor også ejere af avlshanner er includeret, i løbet af 
efteråret (PN) – Forslaget om hvornår et opdræts- og avlsmøde kan afholdes tages op på det  
første møde i avls- og sundhedsudvalget.      

      Forslag om offentliggørelse af antal fødte kuld i bladet een gang om året (PN) – Det  
      vedtages at oplyse totale antal fødte kuld fordelt på de fire farvevarianter i bladet én gang om  
      året. 
    
      Lovudvalg 
     Status på udvalgsarbejde (JA) – Der har været livlig mailkorrespondance, men endnu ikke    
     afholdt møde i udvalget, (JA) forsøger ihærdigt at arrangere møde.    
          
     Sportshundeudvalg 
     Status på udvalgsarbejde (EN) – Der arbejdes positivt, effektivt og godt i udvalget. 
     SPOR 
     Forberedelser til sporprøven den 4. september er så småt gået i gang – stifindere, hjælpere    
     og prøvespor er på plads.  
     DvK-blodsporsreglement er under udarbejdelse – sporudvalget mødes den 10. juli  
     AGILITY / LYDIGHED / RALLY 
     ”Klubmesterskab i agility” i Langeskov den 13.06.10 måtte desværre aflyses p.g.a. manglende  
     tilslutning – kun 8 havde tilmeldt sig. Vagn Bødker har haft et stort arbejde med at arrangere  
     agilitydagen, som for første gang skulle afholdes på Fyn. Vagn skal have stor tak for indsatsen,  
     vi håber, han har lyst til at hjælpe os med et nyt forsøg til næste år. 
     Det vedtages at Charlotte Bøgvad og EN laver en ”TOP TI” for agilityhunde på hjemmesiden i  
     lighed med den sporhundene har. For at komme på ”TOP TI” skal agilityudøvere hele tiden  
     indsende dokumenterede resultater til Charlotte, som så sørger for at opdatere ”TOP TI” listen.  
     Agilityudøverne kan så hele året følge med i, hvordan hver enkelt pointmæssig er placeret. 
     Status på Country Days (EN): Sussan mangler interesserede dværgschnauzere og    
     mennesker til det spændende arrangement – eventuelle interesserede bedes henvende sig til     
     Sussan - jo mere rigt vores race bliver repræsenteret, jo sjovere bliver det for dværgschnauzer-   
     folket. 
     
5.  EVENTUELT 
 
     Ingen emner 
 
 
Referent 
Ellen Nørgaard 
 
 
 
________________________    ________________________    ________________________ 
            Pia Nissen                  John Ammonsen          Margit Krogh 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
       Marie-Louise Ricard                      Ellen Nørgaard 


