
Bestyrelsesmøde d. 11. september 2011  

På Comwell i Middelfart 

Referat 

Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Flemming Jørgensen, Lars Nielsen, Marie-Louise Ricard (referent), Jette 
Akselbo 

Afbud fra: Ellen Nørgaard, redaktør Louise Vig 
 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
Godkendelse af referat fra b-møde d. 29.06.2011:. Godkendt 
Dato for næste møde: 06.11.2011 kl. 10.00, ligeledes på Comwell i Middelfart.  
 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
Fra DKK: 
29.06.2011 Laila Lehmann vedr. tilbud om deltagelse i St. Hestedag. 
 Taget til efterretning 
03.05.2011 Hanne Madsen vedr. resulater fra lydighedsprøver  
 Specialklubberne anmodes om senest dagen efter afholdelse af en DKK anerkendt lydighedsprøve at indsende 

den ene kopi af kritikker og præmielister til Erhard Jørgensen, Østerkobbel 14, 6440 Augustenborg.  
 Videresendt til Sportshundeudvalget og taget til efterretning. 
07.07.2011 Jette Nielsen, udstillingsafdeling: Tilbud om deling af dommer i 2012. 
 Videresendt til Mette Riisberg Andersen, udstillingsudvalget 
15.07.2011 Jens Glavind: Varemærkeregistrering. 
 Taget til efterretning. 
01.08.2011 Jens Glavind: Invitation til Stiftelse af Initiativet Hund og Samfund (HOS) 
 Taget til efterretning. 
17.08.2011 Hanne Madsen: Dommeruddannelse 
 DKK har dispenseret fra tidligere afgørelse og tilbudt MSN at genstarte dommeruddannelsen, foråret 2012. 
30.08.2011 Jens Glavind: Ekstraordinært formandsmøde 2. oktober 2011: ”Stambogsføringstallet på rutschetur” 
 Pia Nissen og Helle Agerskov (som formand for Avls- og Sundhedsudvalget) deltager.  
. Andre: 
06.07.2011: Lea Nielsen og Lise Jensen, specialestuderende, LIFE, KU: Ang. Veterinært speciale om test af hund-hund 

interaktion. DvK har svaret de to studerende og afventer deres tilbagemelding. 
08.07.2011 Ansøgning om tilskud til omkostninger i forbindelse med DM, Bornholm 
 Ansøgningen kan desværre ikke imødekommes. Ansøgningen besvaret. 
12.07.2011 Øjenlysning / optagelse på hvalpelisten. Kriteriet for optagelse på hvalpelisten er, at begge forældredyr skal 

være øjenlyst indenfor de sidste 2 år på det tidspunkt, hvor hvalpene optages på listen. 
18.07.2011 Ansøgning om farveblanding. Ansøgningen har været igennem Avls- og Sundhedsudvalget, og efterfølgende 

er tilladelse givet. 
18.07.2011 Budget for DM i Agility d. 8.oktober 2011. Der forudses et mindre underskud på dette arrangement, men 

bestyrelsen forventer, at kommende arrangementer med tiden vil kunne hvile i sig selv. Budget/økonomi 
godkendt. 

29.07.2011 Dommer Dan Vestergaard: Kaninslæbsprøve d. 28.08..2011. Stor ros fra dommeren. 
29.08.2011 Helle Holm Rasmussen m.fl: Omfattende ulovlig hundehandel i Danmark 
 Der advares kraftigt mod køb af for unge hvalpe og ikke-stambogsførte hunde. Det ville være ønskeligt, om 

myndighederne kunne finde ressourcer til at gå ind i sådanne sager. Oprettelse af dyrepoliti ? 
 
2. Generalforsamling 2012 
På valg i 2012 er: 
 Pia Nissen  
 John Ammonsen  
 Jette Akselbo  
 
3. Økonomi  
Overførsel af beløb til sundhedskonto 
 Da bestyrelsen først ønsker at tage stilling til beløbets størrelse, når årsregnskabet foreligger, udsættes dette til 

næste B-møde 
Efter anbefaling fra kasseren bliver der fra næste regnskabsår indført sammenlægning af konti 
Det besluttes at forhøje shoppens opbevaring og håndtering til i alt kr. 7.000,- pr.år 



Brugen af samtlige brobizz’er, der var udleveret til DvKs bestyrelse før 2009, er for længst spærret, men der mangler 
fysisk at blive afleveret 2 stk., og det har ikke været muligt at finde frem til, hvem der ligger inde med disse. 
Klubben er blevet opkrævet et erstatningsbeløb på kr. 200.- pr. stk. én gang for alle. 

Der var enighed om, at ansøgninger om tilskud til aktiviteter i klubregi behandles fra gang til gang. 
 
4. Udvalg: 
  
 Sportshunde 
Ensretning af reglerne omkring udlægning af blodspor: Endnu ingen tilbagemelding / accept fra DKK. 
Ellen Nørgaard starter på Basiskursus i januar 2012. 
Sporprøven i Silkeborg d. 28.08.2011 veloverstået. I alt 13 dværgschnauzere er nu DKSCH(S). 
Sporprøver i 2012 er tilrettelagt / under planlægning, og Skov- og Naturstyrelsen ansøgt om tilladelse. 
Der er stor tilslutning til Rallystævnet i Hadsten. Ellen deltager som bestyrelsens repræsentant. 
Samarbejde med andre klubber. Der har været afholdt møde med de involverede klubber, og der arbejdes nu på 

udarbejdelse nu et fælles reglement. 
Hunden Aage fra Hirtshals har fået en 2. præmie ved 1000 schweissprøve, hvilket er noget af en præstation 
Dorte Stephensen ønsker af private årsager at holde pause / stoppe sit frivillige arbejde i klubregi. Bestyrelsen beklager 

meget, men er fuld af forståelse for Dortes ønske. Dorte har lagt et kæmpearbejde i klubben og bl.a. været primus 
motor i oprettelse af sporaktiviteterne for dværgschnauzerne, og klubben skylder hende en stor tak..  

Et ønske om udvidelse af medlemmer i udvalget udsættes til næste b-møde p.g.a. Ellens fravær. 
 
 Hjemmeside 
Usædvanlige præstationer på hjemmesiden.Der er et ønske om at lægge sådanne præstationer på hjemmesiden under 

”nyheder”. Der var enighed om, at dette var en rigtig god ide, og hundeførere opfordres til at sende tekst og 
billede til webmaster@dvkweb.dk, der så vil sørge for at lægge det på hjemmesiden. Evt. også oprette et 
underpunkt ”usædvanlige præstationer” under ”Hundesport / kurser”. 

Foreningshåndbogen.Materiale til inspiration udsendt af JAK. Udsættes til næste b-møde. 
 
 Avl- og Sundhed: 
Opfølgning på  2nd opinion undersøgelse d. 12.07.2011 (jfr. referat fra b-møde d. 29.06.2011) Hunden (Lord Nelson) er 

øjenlyst v. Claus Bundgaard: ”Ikke-medfødt katarakt, ikke en typisk HC for dværgschnauzer, ikke progredieret 
siden 2009, forventes ikke at progrediere. Det findes ikke nødvendigt at tage søskende og afkom ud af avl.” 

 
 Udstillingsudvalg 
Eventuel fremtidig udstilling i Vendsyssel. Bestyrelsen finder, at der mangler udstilling i DvK-regi i det nordjyske/ 

nordenfjords (f.eks. Knivholt, evt. dobbeltudstilling) og henstiller til udstillingsudvalget om at kigge nærmere herpå. 
Udstillinger 2013: Samtlige dommere inviteret. Der mangler tilsagn fra enkelte. 
Database over aktive specialdommere. Den ønskede oversigt er sendt til formanden for den spanske schnauzerklub. 
Medlemskrav: Iflg. DKK’s udstillingsregler, kræves der ikke medlemskab for at kunne udstille. 
Spørgsmålet om evt. gradueret tilmeldingsgebyr udsættes til et senere b-møde. 
Aflæsning af chipnr. og kontrol af vaccinationspapirer på udstillingerne: Udsættes, men der er enighed om at arbejde for 

indførelse af stikprøvekontrol i 2012. 
 
 Klubshop 
Forslag til indkøb – prisoverslag. Det aftales, hvad der indkøbes af sportstøj. Afhængig af aftag bestilles yderligere. 
 
 Blad 
Royal Canin har tegnet fast annonceplads i farver på bagsiden af bladet. 
Øjenlysningsresultater i bladet. Lysninger, hvor diagnosen afslører risiko for senere delvis- eller hel- blindhed 

offentliggøres fortsat med stamtavle og efter forudgående kommentar fra opdrætter/ejer. Kopi fra Hundeweb 
indsættes i hvert blad over øjenlyste hunde siden sidste bladudgivelse. 

Evt. ønsker om dommeremner sættes i bladet. 
 
 Lovudvalg 
Forslag til vedtægtsændringer fremsendt af et enigt lovudvalg. Behandles på førstkommende b-møde. 
 
5. Eventuelt 
Der er pæn tilslutning til de kommende pelsplejedage. 
Julebanko afholdes lørdag d. 26. november 2011 i  DKK’s lokaler i samarbejde med DSPK.  
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