
Referat af bestyrelsesmøde d. 24. august 2010, holdt hos Pia Nissen. 
 
Tilstede:  
 Pia Nissen, John Ammonsen, Margit Krogh, Marie-Louise Ricard (referent), Jette 

Akselbo. 
Afbud fra:  
 Ellen Nørgaard, der havde fremsendt sine kommentarer til dagsordenen forud for 

mødet, samt redaktør Louise Vig. 
 
Godkendelse af dagsorden: 
 Godkendt. 
Godkendelse af referat fra BS-møde d. 29.06.2010:  
 Godkendt. 
Dato for næste møde:  
 30. oktober 2010 på Jyllandssiden. Margit undersøger sted. 
 
INDKOMMET POST/MAILS 
DKK, Vibeke Knudsen: Orientering vedr. den nye hundelov.  
 Taget til efterretning. Kan ses på hjemmesiden. 
DKK, Charlotte Shanti Munch: Store Hestedag i Roskilde 4-5 sept. 2010 
 Vi forsøger at finde nogen, der kan deltage og fremvise vores race, men det er 

yderst tvivlsomt dels pga. det korte varsel, samt afholdelse af DK mesterskab i 
Agility samme dage. 

Tommy Wiborg – syg hund:  
 Der er svaret, og sagen er afsluttet.  
DKK, Ulla Hansen – farveblanding: 
 DKK respekterer naturligvis DvK’s afgørelser vedr. svar på ansøgninger om 

farveblandinger. 
Annette Persson, Svenska Schnauzer-Pinscherklubben: 
 Invitation til Svenska Domarkonferancen d. 23-24. oktober 2010. Pia vil kontakte 

Nils Jordal for at høre, om han evt.er  interesseret i at deltage. 
DKK, Jens Glavind:  
 Der vil være formandsmøde d. 8. januar 2011 og repræsentantskabsmøde d. 5. 

marts 2011.  Stillingtagen til deltagelse tages op på næste bestyrelsesmøde (30 
okt. 2010). 

DKK, Hanne Madsen, Orientering om ringtrænerkursus.  
 Lagt ud på hjemmesiden under ”sidste nyt”. 
 
ØKONOMI 
Information om regnskab 
 Regnskabsoversigt udsendt forud for b-mødet. Økonomien ser særdeles pæn ud. 
Medlemstal og rapport om medlemsstatus 
 Pr. 22. 08.10 er der registreret 1671 stemmeberettigede medlemmer fordelt på 

1086 medlemskaber, altså stort set status quo. 
Kan dansk statsborger bosat i Grækenland tildeles stemmeret ?  
 Iflg. vedtægternes § 5 kan dette ikke lade sig gøre. 
Medlemsopkrævninger bør flyttes over på en ”betalingsservice Web”.  
 Bestyrelsen tilslutter sig. 
  



Generalforsamling 2011: 
 Alt omkring generalforsamlingen, der afholdes d. 12. marts 2011 i 

Borgerforeningens Hus i Nyborg, er på plads. 
 
UDVALG: 
Udstillingsudvalg 
 Udvalgsarbejdet kører ualmindelig godt. Næste møde i udvalget er d. 11.09.2010. 

Udvalget tilsendes inden da oplæg til nye udstillingssteder. 
 Der er et pænt overskud efter både Hammerum- og Blovstrød udstillingerne. 
Bytteservice  
 er afskaffet for længst, men bestyrelsen bakker op om forslag til udlevering af 

præmiekupon som erstatning for 1. præmiekrus og ærespræmieglas til vor egen 
klubshop, hvor det mod tillægsbetaling også vil være muligt at købe andre ting. 

Hvalpemapper   
 Vil pr. 1.10.2010 kunne rekvireres gratis og kan enten afhentes på klubbens 

udstillinger eller fremsendes mod betaling af forsendelsesomkostninger. Indholdet 
af hvalpemappen udtyndes, idet folderen ”øje for øje” ikke mere vedlægges. Siden 
”kære nye hvalpeejer” opdateres tilsvarende. Også siden med ”Derfor er det en 
god ide at være medlem af Dværgschnauzerklubben” opdateres. 

 Hjemmesiden opdateres vedr. klistermærker og ”min hund er alene hjemme”. 
Klubshoppen 
 Udstillingsudvalget anmodes om at fremkomme med forslag til indkøb af nye 

mindre og større ting til klubshoppen. 
Udstillingsreglementet  
 kan udleveres gratis på udstillingerne eller tilsendes mod porto betalt, så længe 

lager haves. 
Skal der tages farveprøver på klubudstillinger? 
 Bestyrelsen er fuldstændig imod, at nogen eventuelt kunne finde på at farve sin 

hund og besluttede at kigge nærmere på, hvilke tiltag der kan iværksættes for at 
slippe af med problemet, jfr. praksis på klubudstillinger i andre europæiske lande. 

 
Sundheds- og avlsudvalg. 
 Et godt og driftigt møde afholdt d. 11. juli 2010. 
Ansøgningen om farveblanding fra Sussan Bælum mellem sort og peber/salt har været 

diskuteret, og på baggrund af udvalgets udtalelse er svar fra bestyrelsen 
fremsendt til ansøgeren med kopi til DKK.  

Som vedtaget på b-mødet d. 29. juni 2010 skal eventuelle fremtidige ansøgninger om 
farveblanding fremsendes til bestyrelsen senest 3 måneder før forventet 
indtræden af løbetid. 

Opdrættermøde er under udarbejdelse og vil blive afholdt i første halvdel af november 
2010. 

 
Hjemmesideudvalg 
 Hjemmesiden opdateres løbende. 
 Håndbogen er under opdatering. 
 Hvalpelisten, se under hvalpeudvalg. 
Jette vil gerne vide noget mere om den SQL-database, der ligger bag hjemmesiden. 

Det aftales, at Margit og Jette forsøger at finde en, der ved noget om SQL, så vi 
kan få gennemgået hjemmesidens baggrundsprogrammering. 

 



Bladudvalg 
 Intet nyt. Redaktørstolen er stadig ”til salg”. Louise Vig fortsat ”vikarierende” 

redaktør. 
 
Hvalpeudvalg 
Hvalpelisten: Der var enighed om at se nærmere på forretningsgangen vedr. opdatering 

af hvalpelisten på hjemmesiden.  
 
Lovudvalg 
Der afholdes møde i udvalget d. 5. september 2010. Af tidsmæssige årsager er John 

Hedegård Jensen og Poul Erik Christensen er desværre udtrådt af udvalget p.t.. 
 
Sportshundeudvalg 
Bestyrelsen godkender oplægget til Dansk Sporchampionat på blodspor og anbefaler 

udvalget at indsende til endelig godkendelse i DKK. 
Sporprøve i Silkeborg Vesterskov d. 4. sep.: Alt er klart, kataloger sendt til dommer og 

deltagere. Går alt som det skal, kan vi på dagen få 4 nye DvK sporchampions. . 
Sporprøve i Gludsted Plantage d. 3. okt:  Planlægning i fuld gang og en stor del af 

prøvesporene er på plads. Der åbnes for tilmelding d. 29.aug. kl. 00.01 
Dorte Stephensen stopper desværre som sportræner i DvK, men vil fortsat gerne være 

medlem af sporudvalget og ligeledes hjælpe til ved sporprøver. Bestyrelsen forstår 
bevæggrundene for ophør med træning, men takker med glæde ja til Dortes 
fortsatte plads i udvalget og som hjælper ved prøverne.  

Country Days 
 Sussan Bælum er desværre sygemeldt, og stand-in kan ikke skaffes med så kort 

frist. Afbud tilsendes arrangørerne. 
Agility/lydighed/Rally 
 Charlotte Bøgvad har lavet notits i bladet, hvor hun beder agilityfolket om at 

indsende resultater, så hun kan lave en TOP-10 på hjemmesiden for agilityhunde. 
 
EVENTUELT: 
Pelsplejekursus i Vendsyssel planlægges til ultimo oktober/primo november 2010 
 Der arbejdes på et lignende på Sjælland. 
Gentagne uheldige episoder fra dobbeltudstillingen i Blovstrød fra udstilleres side både 

i- og udenfor ringen blev diskuteret 
 
 
Referent: 
Marie-Louise Ricard 
 


