
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. januar 2011                                      

som blev afholdt på Hotel Comwell, Middelfart. 
 
Deltagere: Pia Nissen (PN), John Ammonsen (JA), Margit Krogh (MK), Ellen Nørgaard ( EN) Marie-Louise Ricard 
(MLR) Jette Akselbo (JAK) 
Fraværende: Louise Vig (LV) redaktør for Dværgschnauzeren 
 

Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
Godkendelse og underskrift af referater fra 30.10.10 og 09.12.10 - Begge referater godkendt og underskrevet   
Dato for næste møde - 12.03.11 kl. 10:00 
 

Nyt fra bestyrelsen   
 

1.  INDKOMMET POST/MAILS  
 

            FRA DKK 
     -     22.12.10 - Jette Nielsen - Dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2011 - Er videresendt til Mette Riisberg 
     -     29.12.10 - Charlotte Shanti Munch - Store Hestedag - Er videresendt til Charlotte Bøgvad 
     -     05.01.11 - Gitte Muldkjær Jensen - Kollektive øjenlysninger 2011 - Steder og tider er lagt på hjemmesiden 
     -     07.01.11 - Lise Lotte Christensen - Advarsel vedr. hundetræner Cesar Millan - Advarslen er lagt på  
                             hjemmesiden   
     -     24.01.11 - Jette Nielsen - Vejledning om certifikatudstillinger - Er sendt til Mette Riisberg 
     -     25.01.11 - Maria Leiht - Specialklub Forsikring 2011 - MK sørger for betaling 
     -     25.01.11 - Maria Leiht - DKK’s Repræsentantskabsmøde 2011 - Da repræsentantskabsmødet afholdes på Fyn  
                            vil PN bede Bjørn Madsen deltage 
     -     27.01.11 - Heidi Taymyr - Hundens dag i Tivoli Friheden 2011 - EN undersøger om Dorte Stephensen vil  
                            deltage i dette arrangement med sine egne hunde, og evt. fremskaffe en PS og en Hvid, som også  
                            vil/kan deltage.     
 

            FRA ANDRE 
     -     30.12.10 - Susanne Swedjebrink - Donation til øjenfonden - DvK er meget taknemlige for den flotte donation,  
                            og PN har på DvK’s vegne takket Susanne og Kent 
     -     25.01.11 - Pia Nissen - Referat fra formandsmøde - PN gav et fyldigt referat fra mødet 
                         
2. ØKONOMI 
 

Aktuel oversigt over likviditet og formue m.m. 

     -     Information om regnskab - MK orienterede om status på DvK’s regnskab - som ser meget flot ud 

     -      Medlemstal og rapport om medlemsstatus - Pr. 27.01.11 er der 1767 medlemmer fordelt på 1113  
            medlemskaber, heraf 57medlemmer der er udenlandske og bladabonnenter. Det er lidt bedre end sidste år,  
            hvor der var 1725 medlemmer fordelt på 1066 medlemskaber. Der er tilmeldt 966 hunde til forsikringen. 
     -      Redaktøren ansøger om indkøb af ny PC, den gamle PC er ikke tidssvarende rent programmæssigt.- Der  
            bevilliges penge til indkøb af ny PC med de nødvendige programmer.  
           
3. GENERALFORSAMLING 2011 
 

     -     Planlægning af GF12.03.11 
     -     Dirigent - Der er indgået aftale ang. dirigenthvervet 
     -     Opdateret liste med takkegaver (MK) - Listen godkendt 
     -     Formandsberetning (PN) 
     -     Fremlæggelse af regnskab - DvK’s nuværende regnskabsmand Flemming Jørgensen fremlægger regnskabet 
     -     Liste over stemmeberettigede medlemmer og stemmesedler - EN sørger for opdaterede medlemslister til brug  
           ved afstemning af stemmesedler. 
     -     Diplomer til Årets Guldhunde - EN sørger for at diplomer bliver udfærdiget og klar til formanden til underskrift.  
     -     Evt. stemmesedler i bladet - MLR sørger for at stemmesedler kommer i bladet.  
     -     Referent ved GF - Louise Vig har indvilliget i at være referent.   
     -     Foto fra GF- Henri og Jesper vil tage billeder. 
       
4. UDVALG 
          
            Udstillingsudvalg 
     -     Status på udvalgsarbejde - PN orienterede om det positive arbejde i udstillingsudvalget 
     -     Indstiftning af udstillingspokal - Jette Akselbo har indstiftet en pokal: Ugly Ducklings Playboy’s  vandrepokal til  
           Bedste Veteran P/S med mindst excellent. 
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Avls- og sundhedsudvalg 
           Status på udvalgsarbejde - MK redegjorde i korte træk for udvalgets arbejde, med den konklusion at alt går  
           stille og roligt.    
     -     Fra udvalget - For optagelse af et hvalpekuld på hvalpelisten kræves at begge forældredyr er øjenlyst inden for  
           de sidste 2 år. - Bestyrelsen godkender indstillingen fra Avls- og Sundhedsudvalget vedr. optagelse på  
           hvalpelisten  
     -     Fra udvalget - Begge forældredyr skal have mindst en Very Good (2. pr.) mod tidligere 3. pr. - Bestyrelsen  
           godkender  indstillingen fra Avls- og Sundhedsudvalget vedr. optagelse på hvalpelisten. 
     -     Indkøb af bøger om arvelige sygdomme (ønske fra Helle Agerskov) - En undersøger hvilke bøger det drejer sig  
           om, og hvad de koster. 
      
           Hjemmesideudvalg 
           Status på udvalgsarbejde - JAK orienterede om, at webudvalget arbejder på udkast til klubshop på  
           hjemmesiden, og at udstillingssiderne nu er fuld opdateret. 
     -     Hjælp til webmaster - Der er kræfter rundt omkring i det ganske land, som gerne vil give webmaster en  
           hjælpende hånd, og webmaster er gået i gang med at instruere folk. 
 

           Bladudvalg 
           Status på udvalgsarbejde - MLR oplyste, at der stadigvæk ikke er fundet en ny redaktør, og at Louise  
           Vig fortsat vikarierer i redakstørstillingen  
  
           Hvalpeudvalg 
           Status på udvalgsarbejde - JAK fortalte, at Ingelise Søgaard nyder sit arbejde som hvalpeanviser   
    
           Lovudvalg 
           Status på udvalgsarbejde - JA orienterede om arbejdet i lovudvalget, som er skrumpet lidt ind, fordi flere  
           udvalgsmedlemmer har haft andre gøremål. Det er og har været et stort og omfangsrigt arbejde at revidere  
           DvK’s vedtægter. Bestyrelsen ønsker flere oplysninger om økonomi vedr. kredse. Arbejdet fortsættes.    
          
           Sportshundeudvalg 
           Status på udvalgsarbejde - En orienterede om alle sportshundeaktiviteterne  
           Spor 

     -    Der er nu fastlagt 3 sporprøver i 2011 - Den 16.04.11 er der sporprøve i kaninslæb i Gludsted  

           Plantage, hvor dommer Asger Christiansen vil dømme. Den 28.08.11 er der sporprøve i kaninslæb  
           I Silkeborg Vesterskov, hvor dommer Dan Vestergaard vil dømme. Den 18.09.11 er der prøve i 
           blodspor i Gludsted Plantage, hvor dommer Laurids Jonassen vil dømme. Invitationer til alle tre  
           sporprøver er lagt på hjemmesiden og sendt til bladet. 
     -     Flere og flere folk viser interesse for sporarbejdet - på det sidste er der kommet flere nye til. 
     -     I Vendsyssel har de problemer med at få skovtilladelser til træning i Lilleheden Plantage, Thorkild  
           arbejder på sagen, men det er tilsyneladende svært.   
     -     Thorkild, Henny og Bjarne fra Vendsyssel har været på BASISKURSUS i Horsens her først i  
            januar, det syntes de alle tre godt om. ADFÆRDS- OG HÅNDTERINGSKURSUS venter forude.  
           Agility / Lydighed / Rally  

    -    Teksten på DvK’s hjemmeside ”Tilmelding til Agility” er nu ”Muligheden for tilmelding lukkede 1. juni 2010 -  

           Teksten ændres til: Lige nu er der ikke agilityarrangementer i Dvk, som man kan tilmelde sig - online tilmelding  

           bliver muligt næste gang, der bliver afholdt et stævne.  

     -     Klubmesterskab i agility 2011 kan desværre ikke afholdes i Langeskov, som vi ønsker. Vagn Bødker  

           fortæller, at bestyrelsen derovre overvejer at sælge agilitybanen, fordi de har mistet 2 af deres bedste  

           trænere - på den baggrund er der slet ikke belæg for at planlægge noget som helst for os i Langeskov. 

     -     Charlotte Bøgvad har derefter undersøgt muligheden for at afholde Klubmesterskab i Agility hos Hundehuset i  

           Hadsten, og  fået positiv tilbagemelding fra Helle Gadeberg og Lars Hansen. Hundehuset i Hadsten vil gerne  

           udlåne faciliteter til arrangementet, men de har ikke i denne sommer overskud til selv at gå aktivt ind i  

           arrangementet på grund af evt. byggeri, Vi skal derfor selv ud for at finde folk til at hjælpe ved stævnet.  

           Charlotte Bøgvad udarbejder budget for arrangementet, og derefter tager Dvk stilling til, hvor meget klubben  

           kan støtte arrangementet  med.  

      
5. EVENTUELT 
 

    -     Klubbens logoer - PN ønsker en undersøgelse af, hvilke restriktioner der er med hensyn til DvK’s logoer.  
 
 
 
Referent 
Ellen Nørgaard  
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