
Referat fra bestyrelsesmøde d. 05.02.2012 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. 18.01.2012:. Godkendt 
Dato for næste møde: 03.03.2012 kl. 10.00  
 
 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
Fra DKK: 
18.01.2012 Heidi Taymyr: DKK autoriserede mentalbeskrivere 
 Opdateret liste over autoriserede mentalbeskrivere modtaget. Link: http://www.dansk-kennel-

klub.dk/Mentalbeskrivere-2       
23.01.2012 Jens Glavind Invitation til møder (process omkring justering af avlsrestriktioner) 
 Taget til efterretning. 
 
2.  Fra formanden 
FCI  Vi afventer udspil fra PSK 
 
3. Generalforsamling 2012 
Diplomer til guldhunde 2011 indenfor alle sportsgrene: OK 
Formandsberetning: Rundsendes 
Regnskab offentliggøres i februar blad. 
Indkomne forslag: Ingen forslag til modkandidater. Andre indkomne forslag offentliggøres i febr.bladet 
Erkendtligheder: Listen opdateret. Opgaverne fordelt. 
Stemmesedler: OK 
 
4. Økonomi  
Det besluttes at åbne op for tilskud til øjenlysninger (se under Avl- og Sundhed), foreløbig for en prøveperiode på ½ år 

gældende fra 1. marts 2012, hvorefter ordningen tages op til revision. 
 
5. Udvalg: 
Hjemmeside 
- 
Avl- og Sundhed 
Tilskud til øjenlysninger: 
 Klubben yder tilskud på kr. 200.- pr. hund til hunde i alderen fra 1 år til og med 8 år.  
 Klubben yder maksimalt tilskud til 3 øjenlysninger af samme hund 
 Klubben yder ikke tilskud til øjenlysning af hele hvalpekuld 
 Bestyrelsen anbefaler øjenlysning af hunde på 1 år, 3 år og 5 år. 
Avls- og Sundhedsudvalget foreslår eventuelt tilskud til undersøgelse af urinvejssten og hjerteproblemer. Ansøgninger 

behandles fra sag til sag. 
Udstillingsudvalg 
I henhold til DKKs udstillingsreglement skal hunde være vaccineret mod hundesyge og parvovirus for at kunne deltage 

på udstilling. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før udstillingsdagen. For hunde op til 24 måneder 
gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år 
gammel. Dokumentation for vaccination skal være indført i stambogen, være vedlagt denne eller fremgå af 
hundens EU-hundepas. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende 
danske lovgivning. 

Det har desværre vist sig, at udstillerne ikke altid overholder reglerne, og bestyrelsen er blevet opfordret til at foretage 
stikprøvekontrol af gyldige vaccinationer, jfr. tidligere referater. En oplagt udstilling for denne stikprøvekontrol 
kunne være pokaludstillingen i Nyborg., hvor en uvildig person kunne udtrække tilfældige udstillingsnumre til 
kontrol. For hunde med en ugyldig / ikke opdateret vaccination vil ejeren modtage en henstilling. Ved senere 
gentagelse kan vedkommende hund blive udelukket fra udstilling.  

Sportshunde 
- 
Blad 
Louise Vig har ønsket at stoppe som redaktør. Vi annoncerer efter ny redaktør. 
6. Eventuelt 
Pelsplejedage under planlægning for både Sjælland og Jylland. 
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