
Bestyrelsesmøde d. 30. marts 2011 via Skype 
 
 
Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Flemming Jørgensen, Lars Nielsen, Marie-Louise Ricard (referent), Ellen 

Nørgaard, Jette Akselbo, redaktør Louise Vig 
 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
Godkendelse af referat fra b-møde d. 12.03.2011: Godkendt 
Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde d. 12.03.2011: Godkendt 
Dato for næste møde:  

 01.0.2011 kl. 10.00 på Hotel Comwell i Middelfart. Thorkild inviteres til deltagelse i punktet omkring 
lovudvalg. 

 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
Fra DKK: 

Heidi Taymyr Hundens dag i Tivoli 
 Invitationen til hundens dag er lagt på hjemmesiden og bringes også i aprilbladet. 
Ulla Hansen:  Kursus i DKKs klubsystem 
 Ingen deltagelse fra DvK i denne omgang. 
 
Andre: 

Brev fra Merete Stæhr-Nielsen af 22/3-2011. 
 Bestyrelsen har svaret Merete Stæhr-Nielsen. 
 
2. Generalforsamling 2012 

 Afholdes i Korsør d. 3. marts 2012 
John undersøger lokalemuligheder. 

 
3. Økonomi  

 Den sunde økonomiske udvikling i klubben fortsætter. 
 Medlemstal er stadigt stigende. 
 Grundet en kraftig stigning i formandens tlf. regning besluttes det at forhøje formandens telefontilskud til kr. 500.-

/kvartal. Uændret tlf. tilskud til resten af bestyrelsen. 
 Det har tidligere været diskuteret, hvorvidt opgivelse af CPR er nødvendigt for at modtage kørselsbidrag. Dette er 

endnu en gang blevet undersøgt, og iflg. skattemyndighederne er det et krav. 
 
4. Udvalg: 

 
 Hjemmesideudvalg 

 Hjemmesiden opdateres løbende. 
 Der oprettes en undermenu på hjemmesiden ”Sundhedsfond”. Her angives reg.nr. og kontonr., hvor doneringer 

kan indbetales. Samme sted offentliggøres en oversigt over hvem, der har doneret til sundhedsfonden.  
 Samtidig understreges det, at ”Sundhedsfond” er et kaldenavn for den konto, der er dedikeret udbetaling af tilskud 

til øjenlysninger og andre sundhedsfremmende undersøgelser.   
 
 Avls- og Sundhedsudvalg: 

 Møde i Avls- og Sundhedsudvalget er under planlægning. 
 Helle A. her tidligere fremsendt ønske om indkøb af bøger. Dette er ikke aktuelt p.t. 
 
 Udstillingsudvalg 

 Udstillingen i Andst vel overstået. Gode udstillingsforhold. 
 Udvalget har planlagt møde d. 30. april. 
 Ønske fra udstillingsudvalget om en donation fra klubben til lotteriet i Nyborg. Bestyrelsen godkender en donation 

på kr. 500.- som en engangsforeteelse. 
 Pinscher-Schnauzer klubben har forespurgt om muligheden for at flytte datoen for den fælles udstilling i Lynge 

med 1 uge. Dette undersøges p.t. 
 På nuværende tidspunkt foreligger fra DKK kun et foreløbigt udkast til udstillingsdatoer i 2013. Dommere og 

udstillingssteder er endnu ikke på plads. 
  
 Database over aktive specialdommere: Mette Riisberg Andersen sender opdateret liste til den spanske 

dværgschnauzerklub. 
 



 De indstiftede pokaler fortsætter i sin nuværende form. Det vedtages samtidig at ilægge en seddel i 
vinderpokalerne med opfordring til at vinderen får indgraveret sin hunds navn.  

 
 Bladudvalg 

Louise Vig fortsætter indtil videre som (vikarierende) redaktør. 
Ved en beklagelig fejl blev en hund, der har fået diagnosen corneal dystrofi bragt i februar bladet. Bestyrelsen har 
besluttet, at pr. dags dato sættes kun hunde med øjensygdomme, der medfører hel eller delvis blindhed i bladet 
med stamtavle og ejers kommentar. Hunde med andre øjensygdomme oplistes ved navn alene. 

  
 Sportshundeudvalg 

 Der er tilmeldt 9 hunde til sporprøven om 3 uger. Formanden er inviteret, men har desværre ikke mulighed for at 
deltage.  

 Der mangler p.t. stadig en sportræner på Sjælland. Annonce sat i april bladet. 
Det besluttes, at forplejning til sporprøvemøder refunderes efter regning. 

 
 Lovudvalg 

I henhold til beslutning fra generalforsamlingen inviteres Thorkild Jensen til møde d. 1. maj 2011. 
 
5. Eventuelt 

 -  
 
 
 
 
 


