
Referat af B-møde d. 29. juni 2011 kl. 19.00 via Skype 
 
Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Flemming Jørgensen, Lars Nielsen, Marie-Louise Ricard (referent), Ellen Nørgaard, 

Jette Akselbo,  
Afbud: redaktør Louise Vig 
 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
Godkendelse af referat fra b-møde d. 1.05.2011: Godkendt. 
Dato for næste møde: Søndag d. 11. september 2011 kl. 10.00, Comwell i Middelfart 
 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
Fra DKK: 
27.04.2011 Jette Nielsen, udstillingsudvalget. 
 Der er dommerændringer til udstillingen i Vejen 28-31 juli. Taget til efterretning og tilrettet på hjemmesiden. 
03.05.2011 Ulla Hansen, Sundhedsudvalget 
 DKK’s Sundhedsudvalg har sendt brev til Tony Schultheiss og endnu engang opfordret hende til at få en Second Opinion 

øjenlysning af Elkost Hunter med henvisning til DKKs etiske regler. Det fremgår ikke af Hundeweb for nærværende, om 
undersøgelsen er blevet foretaget. DvK følger op med brev, hvor vi igen opfordrer til denne Second opinion. 

25.05.2011 Helle Friis Proschowsky, dyrlæge 
 To dyrlægeaspiranter skal lave et specialeprojekt omkring hundes adfærd, hvor de gerne vil undersøge en stor race (Dog de 

Bordeuax) og en lille race (Dværgschnauzer). Bestyrelsen støtter anmodningen og har videresendt forespørgslen til Avls- og 
Sundhedsudvalget.  

 
Andre: 
25.04.2011 Beagleklubben: Forslag til samarbejde på kaninslæbsområdet.  
 Også Terrierklubben har fremsendt forslag til samarbejde. 
 Bestyrelsen synes, dette virker som en rigtig god ide. Dorthe Stephensen & Henny Nielsen er kontaktpersoner i denne 

sammenhæng, og det er tanken, at ensrette sporreglementet for klubberne, gerne med ikrafttræden pr. 1. januar 2012. 
26.04.2011 Skat: Momsafregning, se under pkt. 3, Økonomi 
03.05.2011 Helle Gadeberg: Aktivitet i DvK – Forslag om afholdelse af Rally og lydighedsprøve i Hadsten d. 11. sep. 2011.  
 Godkendt af bestyrelsen og annonceret i Dværgschnauzeren, juni 2011 + på hjemmesiden 
02.06.2011 Ulrika Claeson, Sverige, forespørgsel vedr. DK sporchampionat, 
 Forespørgsel besvaret. 
20.06.2011 Charlotte Bøgvad: Ansøgning vedr halleje til Agility Mesterskab 2011.  
 Ansøgning imødekommet, Budget for hele arrangementet skal fremsendes til bestyrelsen. 
 Dato for afholdelse af mesterskabet er ændret til d. 8. oktober 2011. 
27.05.2011 Henvendelse fra et medlem omkring øjenlysningsresultat. 
 Medlemmets hund har været øjenlyst 3 gange af 3 forskellige øjendyrlæger. Ved de to første øjenlysninger påvistes 

Katarakt, Ved tredje øjenlysning blev hunden først frikendt, men dette blev ændret til mistænkt, da en øjenlysningsaspirant 
fandt noget, og ejeren selv kunne oplyse, at der tidligere var påvist katarakt. Bestyrelsen finder, at en ”Second Opinion” er 
indlysende at få foretaget og tilbyder medlemmet at refundere dokumenterede udgifter hertil. 

 
 
2. Generalforsamling 2012 
Tilsagn fra dirigent foreligger. 
Generalforsamlingen 2012 afholdes på Kursuscenter Svenstrupgaard, Svenstrup Strandvej 1, Korsør. 
 
3. Økonomi  
Der er kommet svar fra SKAT, og Dværgschnauzerklubben er ikke momspligtig, idet klubben er omfattet af momslovens § 13, stk. 

1 nr. 21 – velgørende formål 
Da klubben ikke er momspligtig og med henvisning til vedtægternes § 3 (og med reference til Sundhedsudvalgsmøde i juli 2010) 

foreslår kassereren, at der hvert år i november måned overføres et beløb til Sundhedskontoen fra klubbens egenkapital. Der 
var bred tilslutning i bestyrelsen til dette. Der vil blive taget stilling til beløbets størrelse, når årsregnskabet gennemgås. 

Kassereren anmoder om et rådighedsbeløb til brug for revisorbistand til ½ årlig gennemgang af regnskabet, samt ved årsafslutning 
og start af nyt regnskabsår. Imødekommet. 

Sammenlægning af konti 
 udsat til næste B-møde 
Shoppens opbevaring og håndtering 
 Udsat til næste B-møde  
 
4. Udvalg: 
 Hjemmesideudvalg 
Det besluttes, at der i foreningshåndbogen skal tilføjes et kommissorium for hvert udvalg (udarbejdes af bestyrelsen), og at hvert 

udvalg skal udarbejde en beskrivelse af de forskellige arbejdsgange. For eventuelle fremtidige nye udvalgsmedlemmer vil 
dette være et uvurderligt arbejdsredskab.  

 
 Avls- og Sundhedsudvalg: 
Der er kommet en henvendelse omkring en hjemmeside indeholdende sundhedsoplysninger, som kan misforstås og således ikke 

er i overensstemmelse med virkeligheden. Dværgschnauzerklubbens bestyrelse kan ikke bestemme, hvad opdrætterne 
skriver på deres hjemmeside, men finder ordlyden uheldig. Opdrætteren vil derfor blive anmodet om at ændre ordlyden. 
Alternativt kan linket på hjemmesiden blive fjernet, da klubben af etiske grunde ikke kan linke til omtalte hjemmeside.   



 
 Udstillingsudvalg 
For at kunne registrere årets guldhund hos DKK (og på stambogen) vil årets guldhund fremover hedde Årets klubvinder 

(KLBV+årstal) og årets guld veteran hedder fremover Årets Klubvinder veteran (KLBVVT+årstal). DKK har fået skriftlig 
besked. Vinderne kan således fremover ved indsendelse af diplomet i kopi + indbetaling af et gebyr til DKK få titlen påført 
hundens stamtavle. 

Udstillinger 2013 
 Der mangler stadig enkelte ting, før det hele er på plads. 
Udstillinger 2014 
 Der arbejdes på sagen 
Database over aktive specialdommere 
 Bestyrelsen afventer stadig den opdaterede liste.  
Man berørte under dette punkt følgende:  

- Medlemskrav for at kunne udstille på DvK udstillinger ?  
- Gradueret tilmeldingsgebyr ?  
- Flere dommeremner ?  
- Aflæsning af chipnr. og kontrol af vaccinationspapirer på udstillingerne? 

 
Klubshop 

 Der er efterspørgsel efter fleece trøjer med dværgschnauzerhoved broderet på ryggen. Tina og Henry Hansen bedes følge op 
hurtigst muligt. 

 
 Bladudvalg 
Der er indkøbt ny computer og opdaterede programmer til brug for udarbejdelse af bladet, hvor Louise Vig fortsat er fungerende 

redaktør. 
Tilsagn fra Royal Canin om annoncering på bladets bagside (farver) foreløbig for 1 år. 
En forespørgsel omkring stillingen som redaktør besvaret. 
 
 Sportshundeudvalg 
- Møde i udvalget d. 21.05.2011. Referat er udsendt og lagt på hjemmesiden. 
- For at ensrette reglerne omkring udlægning af blodspor med andre klubber, er vort nuværende blodsporsreglement tilføjet, 

at blodspor foruden med dråbeudlægning også kan udlægges med færtsko. DKK er anmodet om godkendelse af denne 
tilføjelse.  

- Thorkild Jensen har ønsket at trække sig som sportræner. 
- Den potentielle nye sportræner på Sjælland kan desværre ikke afse tiden p.t. 
- Dato for afholdelse af Agilitymesterskab 2011 er ændret til d. 8. oktober 2011 
- Samarbejde på kaninslæbsområdet (se under indkommen post) 
- Royal Canin har sponsoreret alle 3 sporprøver i 2011. 
- Der er pæn tilgang af medlemmer, der er interesseret i at gå spor. 
- Sporintroduktion (Åbne spordage) i Vendsyssel var positivt. 
- Dværgschnauzerne var pænt repræsenteret til DKK’s arrangement i Tivoli Friheden. 
- Kennel Schnauzerlyst v/Lene & Jørgen Nielsen, har indstiftet en vandrepokal til sweiss prøve. 
- Kennel A-la-Sole v/Ellen & Keld Nørgaard, har ligeledes indstiftet en vandrepokal. 
- Bestyrelsen var enige om, at Ellen skal tilmeldes basiskursus og adfærds- og håndteringskursus. 
 
 Lovudvalg 
Der har været afholdt 5 møder via Skype. Face-to-face møde aftalt til d. 27. august 2011 i Jylland. Udvalgets færdige forslag til 

vedtægtsændringer forelægges bestyrelsen til mødet i september. 
 
5. Eventuelt 
- Pelsplejedage på Sjælland planlagt til d. 23. oktober 2011 og 19. februar 2012. Invitation og information bringes i 

augustbladet.  
- Bingo-aften planlægges til d. 26. november 2011 (evt. i samarbejde med DSPK) 
 
 
 
 


