
Referat fra bestyrelsesmøde den 30. oktober 2010,                                      
afholdt på Hotel Comwell, Middelfart. 

 
Deltagere: Pia Nissen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard, Marie-Louise Ricard (referent), Jette Akselbo  
Under punkt 2. Økonomi: Flemming Jørgensen, revisor Bjørn Madsen  
Afbud fra: Louise Vig, Annelise Bech  
  
Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
Godkendelse af referater fra 29.06.10 og 24.08.10  
 Godkendt og underskrevet.  
Dato for næste møde 
 9. december 2010 kl. 19.00 via Skype. 
 
Nyt fra bestyrelsen 
DKKs formandsmøde afholdes lørdag d. 8. januar 2011. Endnu ingen oplysning om sted. Hvis mødet afholdes vest for 

Storebælt vil Ellen og John deltage. Afholdes det øst for Storebælt deltager Pia + ? 
Dommerseminar afholdt i Sverige d. 23 + 24 september:  
 Nils Jordal har deltaget (inviteret i fællesskab af DSPK og DvK). Tilbagemelding afventes. 
Opdrættermøde den 13. november 2010 
 Der indløber stadig tilmeldinger. Fristen udløber d. 3. november 2010.   
Ny bogholder: Den hidtidige bogholder Marianne Hansen har af personlige grunde set sig nødsaget til at drosle ned 

omkring arbejdet i DvK regi, fornuværende den økonomiske side. Flemming Jørgensen, der er medlem af DvK, 
har beredvilligt stillet sig til rådighed og overtaget det ufærdige regnskab. Vil færdiggøre og afslutte 
årsregnskabet, samt videreføre. 

Ny hvalpeanviser: Ingelise Søgaard har afløst Bente Noga som hvalpeanviser pr. 1. oktober 2010. 
Jette Akselbo orienterede om brev til og svar fra DKK omkring udstilleres opførsel på Blovstrødudstillingen.  

Taget til efterretning. 
 
 
1.  INDKOMMET POST/MAILS  
 
Fra DKK: 
Heidi Taymyr – Opdateret mentalbeskrivelse for ”de forbudte racer” 

Taget til efterretning. Den opdaterede mentalbeskrivelse kan læses via DKK’s hjemmeside. 
Jens Glavind – Åbning af DKK’s ny hjemmeside 
 Taget til efterretning 
Vibeke Knudsen – Ny bog om hundeopdræt. 
 Taget til efterretning. Lagt på hjemmesiden under ”sidste nyt” 
Jette Nielsen – Dommerliste til DKK Kreds 8 nationale udstilling 03.07.11 
 Videresendt til udstillingsudvalget. Hjemmesiden opdateret. 
Jette Nielsen – ”16 dages reglen”, der som en forsøgsordning har været sat i bero, afskaffes permanent 
 Taget til efterretning og videresendt til udstillingsudvalget. 
Hanne Madsen – Nye lydighedsregler pr. 01.01.11 
 Taget til efterretning og lagt ud på DvKs hjemmeside under ”Lydighed”. 
Jette Nielsen – Udstillingsregler 2011 

Et samarbejde mellem de nordiske lande har resulteret i nye udstillingsregler fra 2011, disse er lagt på DKKs 
hjemmeside. Der opsættes link på DvKs hjemmeside. Udstillingsudvalget orienteret. 

Ann Jeanet Olsen – Priser 2011 
Taget til efterretning. 

Helle Friis Proschowsky – ”Viden på bordet” 
DKK afholder ”Viden på bordet” søndag d. 27. febr. 2011. Helle Agerskov foreslås som deltager, deltagelse 
betales af DvK mod referat til bladet. 

Charlotte Schütt – Dommerønsker 
DKK efterlyser dommeremner til deres internationale udstillinger. Bestyrelsen vil konsultere 
udstillingsudvalget.  

Vibeke Knudsen – Adgang til statsskovene 
Der er kommet skrivelse fra DKK omkring problemer med adgang til nogle af statsskovene. Beder 
specialklubberne melde tilbage omkring dette emne. Ellen følger op og melder tilbage. 

Jette Nielsen – Hal til udstillinger på Amager 
Ellen har undersøgt nærmere, og hallen synes ikke egnet prismæssigt. 

Andre: 
Louise Vig har indstiftet følgende p/s vandrepokaler: Bedst i Racen (BIR), Bedst i Modsat Køn (BIM), Cert.han og 

Cert.tæve. 
Ulla Sørensen, DSPK – Invitation til dommerseminar 

mailto:HFPR@dansk-kennel-klub.dk


DSPK afholder dommerseminar d. 23. januar 2011. Pia kontakter Ulla Sørensen m.h.p deltagelse af . 
dværgschnauzerdommere med potentiale til videreuddannelse som  Pinscher-Schnauzer dommer. DvK 
tilbyder at betale for forplejningen for disse (250.- kr./person) 

 
2. ØKONOMI 
 
Aktuel oversigt over likviditet og formue m.m. 
Information om regnskab.  
 Regnskabet ser godt ud, og der er et nydeligt overskud 
Medlemstal og rapport om medlemsstatus.  
 Pr. 30. sep. 2010 er der 20 i alt medlemmer mindre end samme dato sidste år. 
Pengeordning til udstillingsformand 
 Af regnskabsmæssige årsager kan der ikke stå et til enhver tid fast rådighedsbeløb til udstillingsformanden. 

Derimod besluttes det, at der 1 måned forud for  hver udstilling overføres et nærmere bestemt rådighedsbeløb 
til afregning af kontantbetaling ved udstillingen. Beløbet skal afregnes senest 8 dage efter udstillingen ved 
udfyldelse og fremsendelse af den udformede kasserapport til kassereren. Dette i lighed med reglerne for andre 
udvalg. 

Klubshoppen: 
 Det blev besluttet på forsøgsbasis at lægge klubshoppen som en selvstændighed enhed direkte under 

bestyrelsen. Nye emner til klubshoppen aftales ad hoc med bestyrelsen og med ideer fra alle. Afregning 
foretages senest 8 dage efter hver udstilling direkte til kassereren i lighed med reglerne for andre udvalg.   

Scandic Hotel  
 Den tidligere aftale med Scandic Hotel er annulleret, da den har vist sig ikke at være konkurrencedygtig. 
Ændret økonomisystem: 
 Det vedtages fremover at benytte E-conomic økonomisystem.  
Godkendelse af regnskab efter revisorernes gennemgang: 
 Grundet den sene overtagelse af et ikke opdateret regnskab er det ikke muligt at overholde vedtægterne m.h.t. 

færdiggørelse og underskrift inden udgangen af Oktober måned. Da situationen må anses som ”force majeure”, 
mener bestyrelsen, at det kan forsvares overfor medlemmerne og med deres forståelse. Regnskabet vil blive 
underskrevet inden udgangen af november. 

Flemming Jørgensen har ydet og yder en ekstraordinær indsats regnskabsmæssigt. Han trådte til med meget kort 
varsel, og sparede derved klubben for dyr udefrakommende hjælp. Bestyrelsen var enige om at belønne hans 
hjælp med et gavekort. 

           
3. GENERALFORSAMLING 
Generalforsamling 2011 
Afholdes som tidligere anført i Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, d. 12. marts 2011 kl. 13.00         
På valg er: 
 Ellen Nørgaard ønsker ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem, men stiller gerne op til valg som suppleant. 
 Marie-Louise Ricard, villig til genvalg. 
 Margit Krogh: Ønsker ikke genvalg 
Margit står for indkøb af anerkendelsesgaver 
 
4. UDVALG 
Udstillingsudvalg 
Susanne Rubini har p.g.a. sygdom desværre trukket sig fra udstillingsudvalget.  
Grundet tilbagemeldinger, besluttes det fortsat at udlevere krus og ærespræmieglas på udstillingerne, disse vil dog 

kunne konverteres i shoppen til et tilgodebevis på kr. 30.- 
Udstillingsdatoer og steder 2013 – Udsættes til mødet i december. 
Nye pokaler overgår automatisk til klubbens ejendom ved indstiftelse. 
Royal Canin har tilbudt at sponsorere til 2 af DvKs udstillinger i 2011. 
De nye udstillingsregler fra 2011 indebærer bl.a. at præmieringen ”excellent” ikke automatisk også betyder 

Championkvalitet” (CK). Fremover kan dommeren tildele ”Championkvalitet” (CK) til de hunde, hvis kvalitet er 
høj nok til, at de kan opnå championat, og kun hunde med CK går videre til konkurrencen om ”Bedst i Køn” 
(BIK). Det foreslås derfor, at der ændres i pointberegningen til årets guldhund, således at præmieringen 
”Excellent med CK kvalitet” vil udløse 5 points (og ikke som hidtil til alle hunde med ”excellent”). 
Pointberegningen for BIK1, BIK2, BIK3 og BIK4 vil være uændrede. Forslaget vedtages. 

                       
Sundheds- og  avlsudvalg 
Der har været afholdt møde d. 24.10, hvor der bl.a. blev arbejdet på oplæg til opdrættermødet d.. 13.nov.2010.  
Referat fra udvalgets møde 11.07.10 gennemgås.  
Der var enighed om genindførelse af tilskud til øjenlysninger. Der ydes tilskud pr. øjenlysning og tilskud til maksimalt 3 

øjenlysninger. Bestyrelsen anbefaler opdrættere at øjenlyse ved hundens 1., 3. og 5 år, denne periode kan dog 
forskubbes. Opdrættere bør tilskynde deres hvalpekøbere til at øjenlyse afkom ved 3-4 års alderen. 
Øjenlysningstilskud kommer op at stå, når der er penge i Fonden. Tilskuddets størrelse vil blive fastlagt senere. 



Bestyrelsen blev enig om, at omdøbe ”øjenfonden” til ”sundhedsfonden” for at give mulighed for et eventuelt bredere 
område for tilskud (f.eks. øjne, urinvejssten, DNA).  

Formanden orienterede om, at en hund med påvist PHTVL/PHPV vil få foretaget ”second opinion tjek " d. 3. november 
2011 af Claus Bundgaard under tilstedeværelse af de 2 øjenspecialister, der tidligere har undersøgt hunden.  

Ansøgning fra Helle Agerskov om farveblanding kan desværre ikke imødekommes på foreliggende grundlag. Formalia 
er for nuværende ikke overholdt.  

Der arbejdes på at oprette en database på klubbens hjemmeside over de hunde i DvK, der er øjenlyst. Jørgen Rehder 
vil gerne bistå. 
                       
Hjemmesideudvalg 
Hjemmesiden opdateres løbende, ligesom håndbogen fortsat er under opdatering. Udstillingsudvalget er bedt om 

forslag til opdatering omkring udstillinger. 
Avlshanner skal indsættes under avl og opdræt (pris for 1 år er 500,00 kr.) 
Hjemmesidens opdrætterliste er opdateret, og oplister nu kun opdrættere, der er medlemmer af DvK. Følgende tekst 

er indføjet øverst på siden: "Dværgschnauzerklubbens opdrætterliste er en oversigt over mennesker, som 
opdrætter hvalpe med stambog fra Dansk Kennel Klub og som er medlem af Dværgschnauzerklubben. 
Derfor kan man godt finde DKK stambogsførte hvalpe hos opdrættere, der ikke er oplistet på DvK's 
opdrætterliste".  

Hjemmesiden er ligeledes up-to-date omkring ”Betingelser for optagelse på hvalpelisten”  
 
 
Bladudvalg 
Louise Vig vikarierer fortsat i redaktørstolen. Stolen er dog fortsat ”til salg”. 
 
Hvalpeudvalg 
Samarbejdet mellem den nye hvalpeanviser og hjemmesideudvalget fungerer fint 
Forældredyrs præmieringer/titler på hvalpelisten: Hvilke præmieringer der kan anføres på hvalpelisten, specielt 

omkring spor og udenlandske titler. Udsættes til b-møde i december. 
    
 Lovudvalg 
Der arbejdes fortsat på eventuelle vedtægtsændringer. 
Forslag fra Nils Jordal og Thorkild Jensen om oprettelse af kredse modtaget, men skal i givet fald indgå i 

vedtægtsændringerne.  
          
Sportshundeudvalg 
Spor 
Sporudvalget v/ Dorte Stephensen har hos DKK undersøgt mulighederne for at få et nyt ”blodsporsreglement”. Da 

DvK allerede har et godkendt ”blodsporsreglement”, ser DKK gerne, at vi benytter dette. Det omtalte reglement 
blev i 2006 godkendt af den daværende DvK bestyrelse og af DKK den 10.03.2006 med ikrafttrædelse pr. 
01.06.2006 – Sporudvalget og DKK går ind for, at DvK igen tager det tidligere ”blodsporsreglement” i brug, og 
beder DvK’s bestyrelse bekræfte dette over for DKK ved en underskrift fra formanden. Formanden 
underskriver og indsender til DKK.  

Sporudvalget beder bestyrelsen godkende tilføjelse til ”Regler for tilmelding til DvK’s sporprøver i kaninslæb” som 
lyder således: Ved tilmelding til sporprøver kommer medlemmer af DvK i første række. For at deltage i 
konkurrencen Årets Sporhund skal man være medlem af Dværgschnauzerklubben. – Indmeldelse skal være 
sket senest i januar i konkurrence-året, og kontingent skal fornyes inden 1.11 i konkurrence-året, for at man kan 
figurere på TOP TI listen Godkendes af bestyrelsen.               

Efterårets 2 sporprøver er løbet af stabelen med stor succes – 17 dværgschnauzere har været til prøve, og dommerne 
Ian Gottlieb og Jens Skovbo Pedersen har uddelt i alt 14 x 1. præmier – 1 x 2. præmie – 2 x 0. præmie.  

I Nordjylland arbejder en lille flok på at få gang i uddannelse af en sportræner for dermed at få gang i sportræningen i 
Vendsyssel. Bestyrelsen synes det er et godt initiativ og ser frem til, at vedkommende kan komme på 
kursus i DKK hurtigst muligt. 

På nuværende tidspunkt er der givet skovtilladelse til at afholde 1 sporprøve til næste år – nemlig den 16.04.11               
  
Agility / Lydighed / Rally             
Der har været af holdt DM, hvor Lotte Vimtrup med Hodja og Figo var på et hold, som blev nr. 2 – individuelt blev 

Lotte Vimtrup nr. 12 og 13 og Charlotte Bøgvad blev nr. 24. Charlotte Bøgvad har bedt Lotte Vimtrup sende et 
indlæg til bladet og et billede fra DM. 

Charlotte Bøgvad vil gerne vide, om bestyrelsen ønsker nogen til at kontrollere agility- lydighed- og rallyresultater, 
som hun laver for året 2010. Bestyrelsen er enige om i lighed med optælling af guldhundepoints er det 
tilstrækkeligt som opgørelsen udføres af Charlotte alene.     

     
 
7. EVENTUELT 
Ingen emner 
 


