
Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.05.2012 

På Comwell, Karensmindevej i Middelfart 
 
Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Lars Nielsen, Marie-Louise Ricard (referent), Jette Akselbo, Ellen Nørgaard 
Særligt inviterede: Revisorerne Bjørn Madsen & Peter Fæstelager  
Afbud fra:  Flemming Jørgensen 
 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
Godkendelse af referat fra B-møde d. 01.04.2012: Godkendt 
Dato for næste møde: 14.08.212 kl. 19.00 via Skype 
 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
Fra DKK: 
13.03.2012 Hanne K. Madsen: Regler for lydighedsprøver 2012  
 Taget til efterretning, videresendt til udvalg og link lagt på hjemmesiden 
13.03.2012 Jens Glavind:. Vedr. fortrydelsesret / udstillinger. 
 På Formandsmødet blev det diskuteret, om man var omfattet af reglerne om fortrydelsesret i forbindelse med 

tilmeldinger til udstillinger med mere (pt. 14. dage). DKKs jurist har undersøgt muligheden og vurderer, at 
tilmeldinger til arrangementer i klubberne, kredsene og DKK vil falde ind under § 9 stk. 2, 2 ), under lov 2004-06-
09 nr. 451 om visse forbrugeraftaler. Det er en undtagelses-paragraf – og dermed er der ikke fortrydelsesret . 
Taget til efterretning.  

27.03.2012 Jette Nielsen: Dommerliste modtaget for Internationale udstillinger for 1. halvår 2013. Taget til efterretning. 
03.04.2012 Christina Kiil: Mulighed for to slags stambøger.  
 På Repræsentantskabsmødet 7. januar 2012 blev det aftalt, at de enkelte klubber kan ønske sig en tekst på 

stambogen, hvis klubbens og DKK’s avlsanbefalinger er opfyldt. Teksten vil lyde: ”Denne hund er avlet efter xxxx 
klub og Dansk Kennel Klubs avlsanbefalinger.” Alle klubber har mulighed for at opsætte avlsanbefalinger for en race 
– også racer uden nogen form for avlsrestriktioner. Hvis begge forældredyr opfylder racens avlsanbefalinger inden 
parring, er det muligt at få ovenstående tekst på hvalpenes stambøger.  

 Hvis klubber, der i dag ingen restriktioner har, ønsker, at der indføres avlsanbefalinger for racen, skal der sendes en 
mail til ulha@dkk.dk. Rent praktisk vil teksten kunne fremgå med start fra 1. maj 2012. 

 DvK går ikke ind for 2 slags stambøger 
12.04.2012 Jette Nielsen: Dommere fra Storbritannien.  
 DKK's bestyrelse har på sit seneste møde besluttet, at FCI's cirkulære nr.45/2011 fremover også skal være 

gældende for alle danske certifikatudstillinger. Det betyder, at *alle dommere*, som er autoriseret af "The Kennel 
Club", nu kun må dømme de racer, som de må give CC (Challenge Certificate) til i Storbritannien. 

 Taget til efterretning og nævnte cirkulære er videresendt til udstillingsudvalget. 
20.04.2012 Jens Glavind: DKK har "indviet" en ny hjemmeside *www.køb-hund.dk*  for at gøre det lettere for 

hvalpekøberne at få øje på DKK's hunde. DvK har bidraget m.h.t. beskrivelse af vor race. 
 Taget til efterretning. 
20.04.2012 Hanne Madsen: Flere gruppedommere (inkl. specialklubs kommentar). DKKs eksteriørdommer-udvalg og 

DKK’s bestyrelse har indstillet og godkendt et antal personer til at videreuddanne sig på flere racer. Der er bl.a. fra 
formanden for Dansk Münsterländer Klub/ fællesrepræsentationen for stående Jagthunde i Danmark kommet 
indsigelse mod dette tiltag for bl.a. gruppe 7. Specialklubben er ikke blevet hørt forud for DKKs tiltag. Efterlyser 
specialklubbernes indflydelse. 

 Denne ”videreuddannelse” omfatter p.t. ingen dommere for vor gruppe, og DKKs tiltag er taget til efterretning. 
04.05.2012 Leila Maria Dantes: Kreds 10 afholder sommerskue i Knuthenborg Safaripark. Taget til efterretning. 
14.05.2012 Heidi Taymyr : Hundens Dag i Tivoli, København. Taget til efterretning. 
  
Andre: 
20.03.2012 Dorte Peirup: Forespørgsel vedr. medtagelse af hunde med til Spanien og Portugal – camping. 
 Pia har svaret. 
03.05.2012 Agria vedr. hugormebid. Skrivelse bringes i Dværgschnauzeren. 
14.05.2012 Helle Gadeberg: Opdatering vedr. rallyprøve d. 8. juni, ansøgning om afholdelse af rallyprøver foråret 2013, 

samt forslag til ombytning af bånd og rosetter til ”hundedollar”. 
 DvK sponsorerer rosetter, men er ikke begejstret for tanken med ombytning til hundedollar, der kun kan anvendes 

på stedet. Bestyrelsen mener også, at indgravering af de vundne pokaler påhviler vinderne selv på samme vis 
som vundne udstillingspokaler.  
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3. Økonomi 
Der er p.t. 948 medlemmer og 1509 medlemskaber. 
Der har været ekstraordinære store udgifter i forbindelse med udsendelse af Dværgschnauzeren, februar 2012, idet 
forslag til vedtægtsændringer var indeholdt i dette blad, der således ikke kunne holdes på 50 g. Efter 
generalforsamlingens godkendelse af vedtægtsændringerne blev disse sendt til urafstemning. Udgiften til urafstemningen 
(porto til udsendelse samt porto-betalt svarkuverter) beløber sig til kr. 21.000.  
Optælling af de returnerede stemmesedler blev foretaget af klubbens 2 revisorer: Der er afgivet 286 stemmer,  270 
stemte JA til vedtægtsændringerne, 7 stemte nej og der var 9 ugyldige stemmesedler. Vedtægtsændringerne hermed 
godkendt af medlemmerne og vil herefter blive fremsendt til endelig godkendelse i DKK.  
 
4. Udvalg 
Udstillingsudvalg 
Erkendtligheder til klubveteranvindere er i hus. 
For alle udvalg gælder det, at udstillingsleder har ansvaret for, at alle udstillere har betalt til tiden (deadline), og inden 
pågældende udstillings afholdelse. 
 
Hjemmesideudvalg: 
Hjemmesiden: Hjemmesideudvalget har holdt møde og opsat en del spørgsmål vedr. design, pris, ekstra-omkostninger, 
etc. Vi afventer udkast til kontrakt med IntraMedia.  
Facebook: Der var enighed om, at DvK på et eller andet tidspunkt nok skal på Facebook, men p.t. har en ny hjemmeside 
første prioritet. 
 
Sportshundeudvalg: 
Ansøgning på spor i Aarhus-skovene: Der gives ikke tilladelse til at gå spor her. 
Redegørelse for SPK's sporprøve i Rold skov 05.04.12. 4 deltagende dværgschnauzere 
Redegørelse for sporprøven i Hirtshals den 15.04.12. Godt tilrettelagt arrangement..6 deltagende dværgschnauzere.. 
Redegørelse for sporprøven i Gludsted plantage 13.05.12. Godt tilrettelagt arrangement med deltagelse af 9 hunde. 
Sussan Svane gik dommeraspirant, indstillet via terrierklubben 
Punkter for snarligt møde i spor/sportshunde-hundeudvalget planlagt til medio juli gennemgået og godkendt. 
 
Avls- og Sundhedsudvalg: 
Der er store prisforskelle på øjenlysninger mellem dyrlæger her i landet og udlandet. Dyrlægerne i Danmark kræver 
tilmed rekvisition fra DKK for at øjenlyse. Prisforskellen på rekv. er 60 kr for DKK medlemmer, 120 kr. for ikke-
medlemmer. På DKKs prisliste over sundhedsregistreringer 2012 står ”Oversættelse af ikke ECVO-attest for udenlandsk 
ejede hund dog undtaget attester fra SKK og FKK DKK 250.- kr”.  
DvK  er uforstående overfor denne prisforskel. Hvem sætter prisen ? Øjendyrlægerne eller DKK ? 
DvK har tidligere rettet henvendelse til DKK vedr. ECVO attester, idet klubben ønsker en oplistning over hvilke lande DKK 
accepterer øjenlysningsattester fra. Pia følger op.   
 
5. Eventuelt; 
Pelsplejedage:  
Sjælland: Planlægges afholdt d. 21. oktober 2012, samme sted som sidst er bestilt.  
Jylland: Planlægges afholdt d. 06.oktober 2012 i DKK Kreds 6 klubhus i Sabro 
Opdrætter i Canada, Kate McMillan (Kennel Minuteman) har stort kendskab til bl.a. genetik, sygdomme, farveblandinger 
+ trimmekursus foreslås indbudt til afholdelse af et seminar (www.katewerk.com) i efteråret. Bestyrelsen går absolut ind 
for dette.  
 
Generalforsamling 2013 vil blive afholdt søndag d. 10. marts 2013. Ellen undersøger steder.  
 
Farveblandinger: Vi afventer generalforsamlingen i PSK, som afholdes 30. juni 2012. 
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