
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 01.05 2011 kl. 10.00  

Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart 
 
 
Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Lars Nielsen ( referent ), Marie-Louise Ricard , Ellen Nørgaard 
Indbudt: Thorkild Jensen til punktet omkring Lovudvalg  
Afbud fra: Flemming Jørgensen, Jette Akselbo, redaktør Louise Vig 

 
Godkendelse af referat fra b-møde d. 30.03.2011:  Godkendt 
Dato for næste møde:  29/6 2011 mødet afholdes som Skypemøde 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
Fra DKK: 

31.03.2011 Jette Nielsen, Breed Specific instructions 
 Dværgschnauzeren er ikke på DKK’s observationsliste 
 . 
12.04.2011 Pia Paulsen, Opgradering af hvalpeinstruktører til hvalpe- og grundinstruktører, afholdt i Vejle d. 30.04.2011. 
 DvK har ingen hvalpeinstruktører. 
19.04.2011 Liselotte Christensen, Foredrag med erfaren politihundefører – invitationen bliver annonceret på hjemmesiden 
 
Andre: 

Tina og Henri Hansen: Ansøgning om nyt digitalkamera til klubben 
 Der bevilges 3000 kr. til indkøb af nyt kamera 
 
Thorkild Jensen, Bjarne og Henny Nielsen: Ansøgning om nedsættelse af sportræningsgebyr i Vendsyssel. 
 Bestyrelsen fastholder jvfr. Referat af 09.12.10 , at prisen for sportræning skal være ens over hele landet – 50,00 pr. gang – 

men opfordrer til at der gives / laves en rabatordning for trofaste deltagere, samtidigt bør træningstidspunkter måske revideres 
for at opnå øget tilmelding.  

 
2. Generalforsamling 2012  

 Dato er fastlagt tidligere, John Ammonsen kontakter Margit Krogh for afklaring af lokaliteter 
 
3. Økonomi 

 Klubbens økonomi er fortsat rigtig god, Skat rykkes endnu en gang for svar på henvendelse vedr. moms, frist er for længst 
overskredet. 

 
4. Udvalg: 

 
 Hjemmesideudvalg 

 Generel status (MLR)- hjemmesiden mangler stadig en del opdatering. 
Udstillingsresultater på hjemmesiden – udstillingsresultater fra dobbeltudstillingen i Andst er nu på hjemmesiden, resultater fra 

Fredericia netop modtaget fra DKK. Bringes snarest muligt. 
 Foreningshåndbog (JAK)- punktet udsættes pga. fravær fra JAK 
 Artikler (MLR)- 3 artikler slettes fra hjemmesiden 
  
 Hvalpelisten 
 Titler på listen.(MLR) – listen revideres 

Parringer (PN) –  bestyrelsen er blevet bekendt med et hvalpekuld der for nyligt har været optaget på hvalpelisten. Dette 
hvalpekuld var resultatet af en far / datter parring. Bestyrelsen tager klart afstand fra incestparringer. Problemstillingen 
forelægges for avls og sundhedsudvalget for at få klarlagt, om det også i fremtiden skal være muligt at få optaget hvalpe på 
hvalpelisten efter så nært beslægtede hunde 

 
 Avls- og Sundhedsudvalg: 

 Generel status (PN) – intet nyt 
 Øjendatabase (MLR) – emne diskuteret 
 
 Udstillingsudvalg 

Der er foreslået udstilling i Andst i forbindelse med klubbens 35 års jubilæum, og der er fremsat forslag om fællesspisning om 

aftenen . Bestyrelsen har modtaget tilkendegivelse fra Mogens Egelund  om, at han gerne vil fungere som PR mand i 
forbindelsen med udstillingen. Der arbejdes videre med ideen. 

 Udstilling i Lynge i samarbejde med DSPK. Det har været nødvendigt at ændre datoen. Udstillingen finder nu sted d. 24/25 
september 2011. 

 Udstillinger 2013 (PN) - datoer for udstillinger i 2013 samt dommerlister kommer meget snart 
Database over aktive specialdommere (MLR) – bestyrelsen opfordrer udvalget til snarest at fremsende listen over aktive 
specialdommere til formanden. 

  
 Bladudvalg 
 Redaktørposten (MLR) – Louise Vig fortsætter foreløbig som redaktør .  

Priser for annoncering (MLR) – priser for kommercielle annoncer fjernes , idet der kun skelnes mellem priser for medlemmer og 
ikke-medlemmer.  

 



 Sportshundeudvalg 
 Potentiel ny sportræner på Sjælland (EN) – der har været henvendelser fra flere interesserede 
 Sporprøve (EN): DvK's sporprøve afholdt i Gludsted Plantage 16.04.2011. Dommer var Asger Christiansen, som afviklede 

prøven i positivt samarbejde med ”hjælperne”. Der var 9 hunde til prøve, som alle fik 1. præmie. 
 Agility mesterskab afholdes på Sjælland i år. Dato kommer senere. 
 
 Lovudvalg – Thorkild Jensen inviteret til deltagelse i dette punkt. 

Vedtægtsændringer – Udvalgets forslag til vedtægtsændringer skal være klubbens sekretær i hænde senest d. 30/9 2011 for at 
disse kan gennemgås af bestyrelsen og rettidigt kan bringes i klubbladet forud for generalforsamlingen 2012 . 
Oprettelse af kredse – Thorkild Jensen fremsender sit nye reviderede forslag til behandling på generalforsamlingen 2012 

 
5. Eventuelt 
 Pelsplejedage 
 Jylland: planlagt til d. 8+9 oktober 2012 i Horsens. Instruktører: Ellen Nørgaard, John Ammonsen, Dorte Stephensen, Conni 

Ammonsen , Lars Nielsen 
 Sjælland: Planlægges til d. 1+2 oktober. 
 
 
 
 


