
Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.01.2012 via Skype  

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

Nørgaard 
Afbud fra: Flemming Jørgensen 
 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
Godkendelse af referat fra b-møde d. 06.11.2011:.Godkendt 
Dato for næste møde: 05.02.2012 i Middelfart kl. 10.00  
 
Bestyrelsen har valgt at omkonstituere sig, da Fl. Jørgensen grundet bl.a. tidsmæssige årsager ønsker at overtage 
posten som almindeligt bestyrelsesmedlem. Lars Nielsen overtager kassererposten. 
 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
Fra DKK: 
08.11.2022 Heidi Taymyr: ”Hvordan får vi flest muligt sunde hunde”.  
 Link til DKK lagt på hjemmeside. 
08.11.2011 Hanne K. Madsen: Ny eksteriørdommer for dværgschnauzere, alle farver, Annette Bystrup. 
 Taget til efterretning og videresendt til udstillingsudvalget. 
10.11.2011 Laila Lehmann: Nyt på DKK's klubsystem pr. 10 november 2011 
 Dansk Kennel Klub har en ny og stærkt udvidet udgave af www.hundeweb.dk ude. Det betyder for klubber og 

kredse, at der er kommet nye muligheder i administrationen af medlemmer. Fremover kan man lave grupper med 
klubbens / kredsens medlemmer. Man kan vælge at lade systemet fordele medlemmerne ud fra hvilke racer, de 
er registreret med i DKK (man kan manuelt tildele eller slette medlemmer) eller man kan oprette grupper, hvori 
man selv placerer medlemmerne. Det kan f.eks. være en gruppe af medlemmer der dyrker agility mv. 

 Senere (i 2012) kommer der mulighed for at trække listerne ud på PDF, Labels og Excel fil. Der kommer også en 
ny version af manualen til både medlemsadministrationen, udstillingssystemet, prøvesystemet (ny manual – med 
overordnede punkter gældende for alle prøver) samt arrangement systemet (ny manual) ud på ww.hundeweb.dk - 
Klub systemer.  

 Bestyrelsen finder dette som et fint tiltag. 
22.11.2011 Jens Glavind: Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
  Fra DvK deltog Pia Nissen, Lars Nielsen, Bjørn Madsen og Marie-Louise Ricard i mødet, hvor DKKs 

ændringsforslag til hhv. kennelmærkebestemmelser og stambogsføringsregler blev vedtaget. Forslagene fremsat 
ud fra et ønske om stambogsføring af flere hvalpe. DKK vil i løbet af 2012 afholde møder med de specialklubber, 
der bliver direkte berørt af de ændrede regler (f.eks. fjernelse af præmieringskrav før avl. DvK har ingen 
præmieringskrav før avl og vil således ikke blive berørt direkte af de ændrede regler). Der var ligeledes en 
drøftelse af DKKs ændringer af de Etiske regler, der fremover være Etiske anbefalinger.  

02.12.2011 Jens Glavind: Indkaldelse til formandsmøde 2012 
 Mødet desværre sammenfaldende med DvKs generalforsamling. Derfor ingen repræsentation fra DvK 
08.12.2011 Jette Nielsen: Udstilling på Bornholm 1. juli 2012 (modsat-dag-udstilling) 
 Videresendt til udstillingsudvalget 
09.12.2011 Laila Lehmann: Profilering af DKK-hundene (Store Hestedag 1+2 sep. 2012) 
 Taget til efterretning. 
09.12.2011 Jette Nielsen: Rettelser/opdatering til DKKs udstillingsreglement.  
 Videresendt til udstillingsudvalget og link lagt på hjemmesiden til udstillingsreglementet for 2012. 
12.12.11 Hanne K. Madsen: Eliteklasse ved officielle lydighedsprøver 
 Taget til efterretning og videresendt til sportshundeudvalget 
13.12.11 Jette Nielsen: Dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2012 
 Videresendt til udstillingsudvalget 
16.12.11 Anette Pil Jensen: Reglement for afholdelse af sporprøve – kaninslæb 
 Se under sportshundeudvalget. 
16.12.11 Jens Glavind: DcH's pressemeddelelse Alle hunde fortjener et godt hundeliv 
 Taget til efterretning. 
19.12.11 Kathe Palmquist: Kollektive øjenlysninger 2012 
 Lagt på hjemmesiden med link og bringes i februar bladet. 
21.12.11 Jette Nielsen: Skema over bedømmelsesforløbet på DKK's udstillinger 
 Kan læses på DKKs hjemmeside under udstillingsreglement. 
23.12.11 Jens Glavind: Fyrværkeri 
 DKK indsamler underskrifter med ønske om ændring af fyrværkeriloven (kortere affyringsperiode). Sympatisører 

kan underskrive via http://www.dansk-kennel-klub.dk/1372  
23.12.11 Jens Glavind: Møder du dårlig behandling hos DKK 

http://www.dansk-kennel-klub.dk/1372


 Offentliggøres i februar bladet 
04.01.12 Heidi Taymyr: Agrias sundhedsdata - en guldgrube af viden 
 Foredrag på engelsk ved dyrlæge og statistiker Brnda Bonnett afholdes 22.01.2012. Tilmelding via Hundeweb. 
04.01.12 Anne-Sofie Kronborg Sørensen: Dommerønsker til DKK's internationale udstillinger i 2013/2014 
 Klubberne opfordres til at indsende forslag til dommere senest onsdag den 15. februar 2012.  
 Videresendt til udstillingsudvalget. 
 Andre: 
Agria Dyreforsikring: Julen er en farlig tid for hunde og for katte 
VID indendørs hundetræningsfaciliteter i Aalborg. 
 Måske emne for udstillingssted ? Videresendt til udstillingsudvalget. 
Ansøgning om farveblanding 
 Videresendt til Avls- og Sundhedsudvalget for udtalelse. Svar indløbet, formalia OK. Ansøgningen godkendt af 

bestyrelsen. 
 
2.  Fra formanden 
Usædvanlige præstationer (se under sportshunde) 
FCI har ændret avlskonceptet vedr. farver. Opfordrer nu til en evt. frigivelse af farveblandinger for at øge genmaterialet, 

dog for dværgschnauzer, at man undgår at blande p/s med s/s, samt at man for racer, hvor størrelsen er et 
problem parrer ind på større individer, såsom dværggravhund med almindelig gravhund. Der skal endvidere 
søges godkendelse til denne frigivelse hos racens oprindelsesland, for vores races vedkommende Tyskland.. 
Dette betyder formentlig ikke, at man nu bare kan blande farverne, og indtil vi får nærmere besked, behandles 
farveblandingerne som hidtil. FCI understreger, at der ikke for udstillerenes vegne bliver tale om at bedømme 
racerne (farverne) sammen, som f.eks. i England og USA, men stadig hver for sig. 

 
 Pia vil i nærmeste fremtid undersøge, hvordan vi skal forholde os til FCI's nye tiltag 
 
3. Generalforsamling 2012 
Dagsorden for generalforsamling – opdateres med indkomne forslag m.m. efter d. 21. januar. 
Diplomer til guldhunde indenfor alle sportsgrene – udarbejdes af Ellen. 
Liste over takkegaver – MLR opdaterer 
Formandsberetning 
Regnskab udsendes sammen med februar blad. 
 
4. Økonomi  
Regnskab 2010 – 2011 
 Underskrevet af alle. 
Overførsel af beløb til sundhedskonto, jfr. tidligere referat besluttes det at overføre kr. 3000.- af klubbens overskud fra 

2011 til Avls- og Sundhedsfonden. 
Sundhedskontoen er nu på en størrelse, der åbner op for udbetaling af tilskud. Størrelsen af tilskud til øjenlysninger 

fastsættes på det kommende bestyrelsesmøde, ligesom Avls- og Sundsudvalget anmodes om at drøfte og 
komme med forslag til, hvilke andre undersøgelser de finder rimeligt at yde tilskud til. 

 
5. Udvalg: 
 Sportshunde 
I week-end’en 12.-13.nov. 2011 afholdtes ”introduktion” for potentielle nye sportrænere for Sjælland og Fyn med stor 

success. En af deltagerne - Johnny Hansen – vil rette henvendelse til terrierklubben om evt. samarbejde.Ellen er 
tovholder. 

Aase og Jens Alsted har tilbudt DvK at kunne bruge deres skov til sportræning. Klubben takker for det fine tilbud. 
Fælles sporprøvereglement godkendt og taget i brug.  
Spørgsmål vedr. vaccinationsfrekvens (4 år) er besvaret af DKK. Der henvises iøvr. til afsnittet om vaccinationer i DKK’s 

udstillingreglement 2012, idet sporprøverne er omfattet af samme reglement m.h.t. vaccinationer. 
DvK har forespurgt DKKs Sundhedsudvalg om det sundhedsmæssige i udøvelsen af Weightpull. SU har svaret, at de 

deler klubbens forundring over anvendelsen af så lille en race til denne sportsgren, men da der ikke foreligger 
nogen videnskabelige undersøgelser af fænomenet, ser det sig desværre ikke i stand til at komme med en fagligt 
velunderbygget udtalelse i sagen. 

Vejledning til prøveleder om afholdelse af sporprøver i kaninslæb i DvK, samt sporlæggeranvisning er udarbejdet af 
Ellen. Godkendes af bestyrelsen og lægges på hjemmesiden 

Der er kommet nye priser på spor til prøver på hhv. kr. 375.- for 400 m, kr. 500. for 1000 m og kr. 600.- for Elitespor. 
Sportshundeudvalget udvides med 2 nye medlemmer: Lene Christensen og Jørgen Nielsen. Bestyrelsen er glade for det 

store arbejde, der lægges for dagen. 
Det besluttes at undersøge mulighederne for annoncering af DvK aktiviteter i - Hunden - Vi med Hund - Tholokalenderen 

m .m. God ide, Ellen kontakter Tholo, Pia udstillingsudvalget. 
Ellen refererede fra et godt basiskursus. Adfærds- og håndteringskursus finder sted d. 17+18. marts 
 



 Hjemmeside 
Hvalpelisten. Det henstilles fra bestyrelsen, at der strammes op omkring rigtigheden af oplysninger på hvalpelisten. 
Klubbens nuværende hjemmeside er håbløst forældet, og firmaet, som klubben i tidernes morgen købte den nuværende 

hjemmesiden af, eksisterer ikke mere, bl.a. kan styresystemet bag hjemmesiden ikke arbejde sammen med nye 
programmer. Dette forårsager problemer i arbejdet med siden og er medvirkende til en forsinket opdatering = 
forringet medlemsservice. Bestyrelsen vil derfor foreslå, at der investeres i en tidssvarende løsning, der samtidig 
er så fremtidssikret som muligt. 

 
 Avl- og Sundhed 
Avls- og Sundsudvalget anmodes om at drøfte og komme med forslag til, hvilke undersøgelser klubben bør overveje at 

yde tilskud. 
 
 Udstillingsudvalg 
En rundspørgen vedr. senere starttidspunkt på dag 1 af dobbeltudstillinger har vist et overvejende flertal for dette og vil 

blive indført allerede i år. 
Indkøb af scanner udsættes, da privat scanner kan lånes, hvis/når den skal i brug. 
PM til udstillinger: Bestyrelsen anmoder om, at PM tilføjes teksten fra udstillingsreglementet omkring vaccinationer. 
Lotteri på 2 udstillinger. I lighed med sidste år donerer bestyrelsen gerne til hvert lotteri. Denne gang doneres en jakke 

efter vinders eget valg fra Klubshoppen. 
Møde i udvalget afholdes 28.01.2012, hvor der bl.a. vil blive drøftet nye tiltag (placering af udstillinger, starttidspunkt på 

dag 2 af dobbeltudstillinger m.m.) 
 
 Blad 
Materiale til generalforsamlingen udsendes sammen med februar bladet. 
 
 Lovudvalg 
De ønskede tilretninger er implementeret i forslaget til vedtægtsændringer.  
 
6. Eventuelt 
Bankospil.  
 23 veloplagte medlemmer kom til bankospillet, der var arrangeret i samarbejde med DSPK. Eftermiddagen var en 

success og gav et overskud til begge klubber. DvKs overskud er overført til Sundhedskontoen. 
Pelsplejedage 2012 Sjælland i februar er aflyst, men vil blive tilbudt i løbet af efteråret. 
 
 


