
Referat fra bestyrelsesmøde d. 6.11.2011 på Comwell, Middelfart. 

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

Akselbo, Ellen Nørgaard 
Afbud fra: Redaktør Louise Vig 
 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
Godkendelse af referat fra b-møde d. 11.09.2011:.Godkendt 
Dato for næste møder: 18.012012 via Skype kl. 19.00 + 05.02.2012 i Middelfart  
 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
Fra DKK: 
13.09.2011 Annette Pil Jensen: Blodsporsreglement  
 Den foreslåede tilføjelse til blodsporsreglementet (færtsko) godkendt af DKK. 
22.09.2011 Maria Lieth: Fremsendelse af sager til DKK, herunder bilag fra KK Jensen dateret 30.08.2011 m. definition 
 Taget til efterretning 
06.10.2011 Maria Lieth: Ændringer i DKK's Standardvedtægter for specialklubber (tidl. skeletlove) 
 Taget til efterretning 
10.10.2011 Heidi Taymyr: Interne tlf.numre 
 Opdateret oversigt modtaget. 
10.10.2011 Maria Lieth: Opdrættermøder 
 DKK har afholdt 3 opdrættermøder med stor tilslutning fra medlemmer. DKK har efterfølgende udsendt deres 

præsentation til alle fremmødte og kan i øvrigt læses på DKKs hjemmeside. Præsentationen er videresendt til 
bestyrelsen. 

19.10.2011 Heidi Taymyr: DKKs logo til hjemmeside 
 Lægges på vores hjemmeside med link til DKK. 
19.10.2011 Ulla Hansen: Sporsorbrev fra Tholo vedr. udstilling i Jylland 2012. 
 Videresendt til udstillingsudvalget 
28.10.2011 Vibeke Knudsen: Billeder til DKK’s hjemmeside 
 Specialklubberne opfordres til at udarbejde og fremsende en profil af vor race med tilhørende billeder. JEK 

udarbejder et forslag. 
01.11.2011 Helle  Proschowsky: Breed profile summary fra Agria Dyreforsikring 
 Opgørelsen er foretaget i Sverige. Det vil vare omkr. 10 år, før en tilsvarende opgørelse kan foretages i DK. Taget 

til efterretning. 
Andre: 
14.09.2011 Lea Nielsen (vet.stud.): Veterinært speciale 
 De studerende har besluttet sig for at undersøge blandingsracer. Taget til efterretning. 
16.09.2011 Helle Gadeberg: Afholdelse af rally og lydighedsprøve 9.sept. 2012 
 DvK tager med tak imod tilbuddet.  
20.09.2011 Lisa Thielfoldt Nielsen: En forespørgsel vedr. opdatering af hjemmeside 
 JEK har svaret. 
21.09.2011 Roger Vanhoenacker (BE) vedr. udstilling 
 Besvaret 
22.09.2011 Helle Gadeberg: Rally og lydighedsprøve 8. juni 2012 aften 
 Hvis ikke der er ønske om at afholde rally- og lydighedsprøver på Sjælland, tager DvK også gerne imod dette 

tilbud (kvoten på 2 arrangementer/år er dermed opbrugt). Ellen undersøger og melder tilbage. 
28.09.2011 Ansøgning om stambogsføring af hvalpe (HA) 
 Ansøgning behandlet og besvaret.  
30.09.2011 MSN: Vedr. uddeling af Klubcertifikat (MSN) 
 Skrivelsen diskuteret og vil blive besvaret direkte til MSN. 
11.10.2011 Vibe Borregaard Madsen: Annoncering i ”Vejen til din nye hvalp” (den tidligere ”vejviser”) 
 DvK ønsker for nuværende ikke at annoncere. 
 
2.  Fra formanden 
Ekstraordinært formandsmøde 
 Formanden refererede fra mødet, hvor essensen er, at DKK ønsker en generel lempelse af restriktioner og krav 

og i stedet indføre anbefalinger, samt mere synliggørelse af DKK. Jfr. DKKs udsendte præsentation.  
Dommeruddannelse (HA) 
 Foranlediget af en dispensation omkring dommeruddannelse, har klubben forespurgt, om HA ønsker, at DvK 

foreslår hendes genoptagelse af dommeruddannelse. Efter moden overvejelse er der takket nej. 
Klubchampion titlen (se under udstillingsudvalg) 



 
3. Generalforsamling 2012 
På valg i 2012 er: Pia Nissen, John Ammonsen og Jette Akselbo, som alle er villige til genvalg. 
Indkaldelse til generalforsamlingen og forslag til behandling på samme bringes i december bladet 
 
4. Økonomi  
Regnskab 2010 – 2011 
 Det reviderede regnskab rundsendes til bestyrelsens underskrift. 
Overførsel af beløb til sundhedskonto. 
 Udsættes til næste B-møde 
 
5. Udvalg: 
  
 Sportshunde 
Ensretning af reglerne omkring udlægning af blodspor (færtsko) 
 Accepteret og godkendt af DKK  
Samarbejde med andre klubber 
 Opdateret reglement for afholdelse af sporprøve – kaninslæb gennemgået. De foreslåede ændringer vedr. doping 

er blevet implementeret. Bestyrelsen kan gå ind for reglementet, men undrer sig over tidsrammen for 
vaccinationer på 4 år. EN har lovet at kontakte DKK for forklaring på dette. På sigt ønsker man dog at ændre 
tidsrammen fra 4 til 2 år. 

Udvidelse af udvalgsmedlemmer 
 Udvalget ønsker at udvide sig med 1-2 medlemmer.  
Sportrænere på Sjælland 
 Der er planlagt ”introduktion” for 5-6 potentielle nye sportrænere for Sjælland i week-end’en 12-13 nov.2011 
Sporprøver 2012 er planlagt som følger: 
 15.04.2012 i Hirtshals, 13.05.2012 i Gludsted Plantage, 26.08.2012 i Silkeborg Vesterskov og 23.09.2012 i 

Gludsted Plantage 
Agilitymesterskab 2012 
Planlægges til afholdt på DKK Viby's baner sidst på sommeren 2012 hvor Robert og Bente Jespersen vil være 

tovholdere 
Kreds 6’ nye lokaler i Sabro kan lejes til en pris à 800 kr for én dag, 1500 kr. for 2 dage. 
 
 Hjemmeside 
Foreningshåndbogen 
 Materiale til inspiration udsendt af JAK 
 Udsættes til et senere bestyrelsesmøde 
Opdateringer 
 Hjemmesiden opdateres indenfor 14 dage efter, at diverse resultater er modtaget.  
Usædvanlige præstationer 
 Weight pulling er ikke OK for små selskabshunde, hvorunder dværgschnauzere henhører. Det indsendte indlæg 

over ”usædvanlige præstationer” fra SSB vil derfor ikke blive bragt på hjemmesiden, ligesom en annonce 
indsendt til bladet anmodes om at blive ændret. Formanden skriver til SSB. 

Hjemmesiden:  
 Opsummering af nuværende hjemmeside: 
 2005 ny hjemmeside kr. 17.000 
 2006/2007 erstattet af nuværende hjemmeside til kr. 44.000.- 
 2009 afskrevet hjemmesiden i regnskabet med kr. 64.012 
 Generelt er hjemmesiden forældet i sin nuværende form, og webmaster undersøger p.t., hvor meget en 

tidssvarende hjemmeside vil beløbe sig til. Foreløbig er indhentet tilbud fra IntraMedia. Yderligere 2 tilbud vil blive 
indhentet, før videregående diskussion i bestyrelsen af emnet. 

 
 Avl- og Sundhed: 
Annelise Lange har pga. tidnød besluttet sig for at udtræde af udvalget. 
Helle Agerskov er ligeledes udtrådt af udvalget. 
 
 Udstillingsudvalg 
Udstillinger 2013 på plads 
Gradueret tilmeldingsgebyr 
 Anmeldelsesgebyret fastsættes hvert år af DKK. Klubber og kredse skal som minimum tage samme gebyr som 

DKK. Dette åbner måske op for muligheden af et gradueret anmeldelsesgebyr.  
 Tilmeldingsformularen til DvK udstillinger bør indeholde rubrik til anførelse af medlemsnr. Udstillingsudvalget 

anmodes om at undersøge muligheden for dette. 
Stikprøvekontrol af vaccinationspapirer på udstillingerne og aflæsning af chipnr.  



 Der var enighed om indførelse af stikprøvekontrol, f.eks. kan der ud fra tilmeldingsnumrene i kataloget udtrækkes 
10 tilfældige nr., som så kan checkes. Der vil derfor blive indkøbt scanner. Klubshoppen indkøber og opbevarer 
scanneren. 

Klubcertifikatdiplom  
 Det besluttes at udstedelse af klubcertifikatdiplom fremover vil koste kr. 100.- for ikke-medlemmer. Dette bliver 

gældende fra 01.02.2012. Gebyret går til Sundhedsfonden. 
Titlen Klubchampion 
 Reglerne for tildeling af klubcertifikat til opnåelse af titlen KLBCH fortsætter uændret med tildeling i 

championklassen (jfr. Dværgschnauzeren nr. 1, februar 1990). Reglerne opsummeres i Dværgschnauzeren for 
december. 

 
 Klubshop 
Udsættes til næste møde 
 
 Blad 
Forslag om trykning af bladet i farver alene er undersøgt og vil for et blad på 56 sider betyde en merudgift på ca. kr. 

16.000 /år +. udgift til print af modtagerlabels og påsat bagsiden mv.. Hertil skal muligvis lægges prisstigninger fra 
PostDanmark. Der var enighed i bestyrelsen om, at det ikke er tiden for yderligere bladomkostninger for klubben, 
og bladet fortsætter i sin nuværende form. 

Louise Vig er fortsat redaktør.  
 
 Lovudvalg 
Lovudvalgets forslag om vedtægtsændringer fremsendt til bestyrelsen. 
 
6. Eventuelt 
 
Gavekort til hotelophold 
 DvK ønsker ikke at benytte sig af ”tilbuddet” 
Oplæg til forretningsorden for bestyrelsen 
 Udsættes til et senere møde 
Oplæg til kommissorier for udvalg  
 Udsættes til et senere møde 
Pelsplejedage 2012 foreløbig planlagt som følger: 
 På Sjælland februar og i Jylland oktober. Deltagerpriserne forsøges ensrettet. 
 
Lovudvalgets fremsendte forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået på et efterfølgende Skypemøde d. 9. 
november 2011. Bestyrelsen har enkelte ændringer/tilretninger, som tilbagesendes lovudvalget til implementering. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________  ____________________________________ 
Pia Nissen, formand   John Ammonsen, næstformand 
 
 
 
 
______________________________________  ____________________________________ 
Flemming Jørgensen, Kasserer   Lars Nielsen, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
______________________________________  ____________________________________ 
Marie-Louise Ricard, sekretær   Ellen Nørgaard, suppleant 
 
 
 
______________________________________ 
Jette Akselbo, suppleant    


