
Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2010 

 som blev afholdt via SKYPE 

 
Deltagere: Pia Nissen (PN) John Ammonsen (JA)  Margith Krog (MK) Ellen Nørgaard (EN)                          
Marie-Louise Ricard (MLR) 
Afbud: Louise Vig og Jette Akselbo  

 
Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
Underskrivning af godkendt referat fra den 30. oktober 2010 bliver gjort ved mødet i januar 2011 
Dato for næste møde 29.01.11 
 
Nyt fra bestyrelsen 
 
1. INDKOMMET POST/MAILS 

 
     -      Fra DKK 
     -      09.11.10 - Laila Lehmann - Ny www.hundeweb.dk og ny indgangsside på klubsystemet. - Dvk har  
             åbnet  op for at alle vores arrangementer kan lægges ud på HUNDEWEB.  
     -      10.11.10 - Maria Leith - Opdatering for ringpersonale - Kursus for ringpersonale blev afholdt i dag  
             den 9. december - ringpersonale er orienteret                                                                                   
     -      15.11.10 - Anne Kristine Tollestrup Nielsen - Brug hunden.dk som et spring ud til hele  
             hundeverdenen! - Taget til efterretning da det går ud på det samme som i mailen fra Laila Lehmann. 
     -      16.11.10 - Jette Nielsen - Udstilling på Bornholm 2011 - Taget til efterretning 
     -      30.11.10 - Maria Leiht - Formandsmøde 2011 - Pia Nissen deltager. 
 
     -      Fra andre  
     -      01.11.10 - Pernille Hedegaard - DNA test for arvelig katarakt - se senere under Avls- og  
            Sundhedsudvalg.  
     -      25.11.10 - Mette Riisberg - Forslag til bestyrelsen omkring Pernilles internetopkobling - Der ydes  
             ikke tilskud til internetopkobling    
     -      30.11.10 - Pernille Hedegaard/Pia Nissen - Pikelien - Reklame i årsbog. - Årsbogen er en oversigt over  
             heighlights pr. år udarbejdet af Pikelien i samarbejde med Yvonne van Rijkhuizen Pikaar. Prisen for  
             reklame i denne årsbog er ca. k.r. 230,- for en helside. Katarina Cechova  laver forslag til en side i  
             årsbogen.  
     -      30.11.10 - Louise Vig - Beregning af veteran guldhunden. Forslaget fra Louise Vig er vedtaget - 
            og kan ses på hjemmesiden. 
 
2. ØKONOMI 
 
Aktuel oversigt over likviditet og formue m.m. 

      -     Information om regnskab - Orientering fra MK 

- Medlemstal og rapport om medlemsstatus - Status quo 
- FJ vil gerne bruge kr. 1.500 kr. max kr. 2.000 på at komme til bunds i sagen om, hvorvidt vi skal betale moms 

eller ej - Det nødvendige beløb er bevilliget. 
 

3. GENERALFORSAMLING 
 
             Huskeliste til 12.03.11  
       -     Opdateret liste med takkegaver  

- Formandsberetning  
- Fremlæggelse af regnskab 
- Liste over stemmeberettigede medlemmer og dertil hørende stemmer 
- Lave diplomer til Årets Guldhunde 
- Evt. stemmesedler i bladet?          
- Referent ved GF 
- Foto fra GF 

 
4. UDVALG 
 
Sportshundeudvalg 

      -    Status på udvalgsarbejde - Orientering fra EN - Der er stor arbejdslyst  i udvalget, alle medlemmerne gør et  

             kæmpe arbejde for at skabe stor aktivitet inden for alle sportsgrenene   
       -     Sportræning på Sjælland - Sussan Svane Bælum er nu sportræner i Terrierklubben, DvK medlemmer er  

http://www.hundeweb.dk/


             dog velkomne til at gå til træning hos Sussan i Terrierklubben. Sussan Svane Bælum kan desværre så ikke  
             være med i sporudvalget i DvK.      
      -     Sportræning i Vendsyssel.-  De tre sportrænere fra Vendsyssel starter på Basiskursus i januar og  
             efterfølgende på Adfærds- og Håndteringskursus - Det er vedtaget, at sportræning kører efter nuværende  
             og samme regler over hele landet, og at trænere stadigvæk vederlagsfrit kan træne med egen hund.    
      -      DKK - Vibeke Knudsen har forespurgt om klubberne har problemer med at få adgang til nogle af  
             Statsskovene. EN har lavet et fint og detaljeret svar, hvor hun skriver, at DvK generelt  ikke har problemer  
             med at få adgang til statsskovene, og at DvK ligeledes har et fint samarbejde med SNS.  
      -      På nuværende tidspunkt er der fastlagt 3 sporprøver i 2011:   
             Den 15.04.11 er der kaninslæbsprøve i Gludsted Plantage og dommer er Asger Christiansen 
             Den 28.08.11 er der kaninslæbsprøve i Silkeborg Vesterskov og dommer er Dan Vestergaard 
             Den 18.09.11 er der blodsporsprøve i Gludsted Plantage og dommer er Laurids Jonassen 
      
      
Lovudvalg 

      -    Status på udvalgsarbejde - Orientering fra JA. 

 
Hvalpeudvalg 
      -     Status på udvalgsarbejde - Udvalget  fungerer fint 
      -     Materialet til hvalpemapperne - er nu hos Marie-Louise Ricard (bestyrelse@dvkweb.dk)  
      -     Skal folderen ”13 rigtige, der ikke mere ilægges hvalpemappen, foræres til publikum på f.eks.  
            udstillinger? - Det er vedtaget at folderen udleveres gratis på udstillinger så længe lager haves. 
      -     Forældredyrs præmieringer/titler på hvalpelisten. Det vedtages at titler på hvalpelisten er enslydende    
            med de af DKK anerkendte titler 
 
Bladudvalg 
      -     Status på udvalgsarbejde (MLR) - Louise Vig er stadigvæk redaktør. 
      
Hjemmesideudvalg  
      -     Status på udvalgsarbejde  - Hjemmesiden er under fortsat opdatering.     
 
Avls- og sundhedsudvalg 
      -     Status på udvalgsarbejde (MK) 
      -     Sundhedsfond/ tilskud - Det vedtages at DvK donerer kr. 10.000,- til sundhedsfonden. Udbetalinger fra fonden  
            kan først startes op når fonden indeholder kr. 25.000,-     
      -     Kalenderpenge til sundhedsfonden - For hver dværgschnauzerkalender 2011 der sælges doneres der kr. 25,-  
            til sundhedsfonden -  Ligeledes overføres betalinger for forlængelser på hvalpelisten til sundhedsfonden. –  
            Kontonummer til sundhedsfonden bliver oplyst i kolofonen.  
      -     Hjemmesiden www.catarakt.dk, vedr. katarakttest - Henvisning  vil blive lagt på DvK’s hjemmeside som link. 
      -     Referat fra opdrættermøde 13.11.10  - Opdrættermødet var godt, og der blev diskuteret mange emner som  
            senere vil blive omtalt på hjemmesiden og i februarbladet.  
      -     Referat fra pelsplejedag i Frederikshavn - Pelsplejedagen var en stor succes, alle deltagere var ovenud  
            tilfredse..         
 
Udstillingsudvalg 
      -     Status på udvalgsarbejde (PN) - Udvalget kører som det skal. 
      -     Klubcertifikatet uddeles som altid til vinderhunden i championklasse. Er denne allerede Klubchampion, går  
            klubcertifikatet videre til den hund i rækken, der ikke har erhvervet denne titel. - Præmiekrus udleveres på  
            udstillinger fremover kun til exellent-hunde med og uden CK.  
      -     Regel fra 1994 vedrørende Guldhunde med senere ændringer - er stadigvæk gældende - det vil sige, at både  
            BIR (Bedst i Racen) og BIM (Bedst i Modsat Køn) fortsat tæller med til Årets Guldhund i hver farve. 
      -     Udstillingsdatoer og steder 2013 (udsat fra mødet 30.10.10) - Udvalget arbejder stadig på sagen.             
      -     Klubshop - Henri og Tina Hansen  overtager udstillingsmaterialet og klubshoppen fra 01.01.11       
 
5. EVENTUELT 

 
      -     Ingen emner  
 
 
   
 
Referent  
Ellen Nørgaard  
 
 
 

http://www.catarakt.dk/

