
Referat fra B-møde d. 14.08.2012 kl. 19.00 Via Skype 
 
Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Lars Nielsen, Marie-Louise Ricard (referent), Jette Akselbo, Ellen Nørgaard. 
Afbud fra: Flemming Jørgensen 
  
Dagsorden godkendt.  
Referat fra B-møde d. 20.05.2012 godkendt. 
Dato for næste møde: 2. oktober 2012 via Skype  
 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
DKK: 
 Christina Kiil: DKKs formandsmøde afholdes d. 5. januar 2013 på Fjeldsted Skovkro. Nærmere info. 

udsendes senere. Noteret og taget til efterretning. 
 Christina Kiil: DKKs repræsentantskabsmøde afholdes16. marts 2013 i Odense Congress Center. Nærmere 

info. udsendes senere. Noteret og taget til efterretning.  
05.07.2012  Heidi Taymyr: ”Regelsæt for afvikling af DKKs mentalbeskrivelse” er blevet opdateret, idet punkterne 2 & 4 

er nye.  Taget til efterretning. 
12.07.2012 Kirsten  Frikov: DvKs vedtægtsændringer.  I § 5 skal sætningen: ”Hvis en eller flere af ovenstående 

betingelser ikke opfyldes, kan bestyrelsen indgive anmodning til DKK om annullering af medlemskabet” 
slettes, idet det er i stid med § 11 stk. 3 og §§ 26-29 om disciplinærsager i DKK’s love  (Det er 
specialklubben, der træffer afgørelse om optagelse som medlem i specialklubben). Med denne ændring har 
DKKs lovudvalg godkendt vedtægtsændringerne d. 12. juli 2012. 

 DKK har i sit svar samtidig anmodet klubben om på førstkommende generalforsamling at fremkomme med 
andre ændringsforslag, bl.a. baseret på et brev fra DKK til DvKs tidligere formand dateret d. 1. februar 2008, 
hvor kopi var vedlagt svaret fra Kirsten Frikov.  Denne skrivelse fra DKK har den siddende bestyrelse ikke 
haft kendskab til før nu, og det efterlader en del uafklarede spørgsmål. Det er derfor nødvendigt, at 
lovudvalget træder sammen igen. 

 
Andre: 
24.05.2012 Agria Dyreforsikring: Opgørelse / statistik baseret på opgørelse fra Sverige: ”Hver anden hvalp ender hos 

dyrlægen”. Taget til efterretning. 
15.06.2012  Agria Dyreforsikring vedr. hedeslag hos hunde efterladt i bilen. Taget til efterretning og bringes i bladet ved 

given lejlighed. 
27.06.2012 Helle Gadeberg: Afregning og regnskab for rallyprøven 8.juni 2012: Se under punktet Økonomi. 
14.07.2012  Dyrekassen Danmark: Pressemeddelelse ”Hunde kan også få hedeslag”. Samme som ovenfor. 
24.07.2012 Edit Schön vedr. standard for schnauzere. Spørgsmålet om racens haler og deres udseende har været til 

discussion på PSK’s generalforsamlig. Da der fortsat bliver benyttet en del halekuperede hunde i avlen, 
mener man, det er for tidligt at ændre standarden hvad angår haler, så for nuværende sker der ingen 
ændring 

 
2. Økonomi 
Den fremsendte afregning for rallyprøven d. 8. juni efterlader nogle uafklarede spørgsmål, som Lars ønsker at følge op 

på. 
System til medlemsadministration. Det nye system er taget i brug til stor glæde og lettelse for medlemsadministrator. 
Portoomkostningerne: For at holde portoomkostningerne nede tilstræbes bladet så vidt muligt på 32 sider, hvorved 

vægten holdes på 50 g. Udsendes naturligvis som B-post. Decemberbladet med juleannoncer og februarbladet 
med generalforsamlingsmateriale vil dog sjældent kunne holdes på 32 sider. 

 
3. Udvalg: 
Udstillinger: 
Forslag fra John om eventuel sommercamp, hvor flere aktiviteter kobles sammen (agility, spor, udstilling, for ikke at 

glemme samvær). John følger op med implicerede udvalg for at se, om interessen vil være tilstede.  
 
Hjemmesiden: 
Den udbyder, som vi hidtil har været i kontakt med, er under omstrukturering, og som følge heraf har der været store 

forsinkelser i svar, udbud, oplæg etc. etc. Dette har givet stor usikkerhed omkring et eventuelt fremtidigt 
samarbejde, og der er derfor taget kontakt til ny udbyder.  

 
Sportshunde: 
Referat fra udvalgsmøde d. 7. juli 2012 rundsendt til bestyrelsen og lagt på hjemmesiden. 
Anne Grethe Rasmussen, sporinstruktør i DKK, har skænket en pokal til Årets Elite-Sporhund i DvK. Klubben har sendt 

en stor tak til Anne Grethe. 
Rosetter til rallyprøver: De tidligere ”fejltrykte” rosetter har fået udskiftet midterbåndet og kan nu gøre gavn ved Rally-

prøverne. 
 



Bladet: 
Vi mangler fortsat en redaktør. Opslag gentages.  
 
Avl- og Sundhed: 
Øjenlysningspris i DK og ECVO attester fra andre lande. Generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen at undersøge, 

hvem der prissætter øjenlysningerne i Danmark, idet prisen her er betydeligt højere end samme undersøgelse 
foretaget i udlandet. På forespørgsel til DKK er det blevet oplyst, at det er øjendyrlægerne i Danmark, der 
fastsætter prisen her i landet. 

 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.   

Farveblandinger Den tyske pinscher-schnauzer klub PSK har afholdt generalforsamling d 30.juni 2012, hvor bl.a. 
farveblandinger blev diskuteret. Tyskland ønsker ikke at give farveblandinger frit, idet dværgschnauzeren stadig 
anses som én race med 4 farvevarianter. Der er således ingen ændring, og tilladelse til farveblanding skal fortsat 
fremsendes til klubben efter gældende kriterier. 

Hvalpelisten: Der har været en del usikkerhed omkring fortolkning af kriterier for optagelse på hvalpelisten m.h.t. 
øjenlysningstidspunkt af forældredyr. Bestyrelsen har derfor endnu en gang taget emnet op. Formålet er at vide, 
at forældredyrene til kuldene på hvalpelisten er øjenlyst i nyere tid og ikke at gøre brugen af hvalpelisten 
besværlig for opdrætterne. Ordlyden for optagelse er derfor ændret på hjemmesiden.  

 På blanketten for tilmelding på hvalpelisten skal parringstidspunktet fremover opgives. 
 Det skal samtidig repeteres, at kuld på hvalpelisten de første 10 uger er gratis, forlængelse for 3. og 4. måned kr. 

160,- og forlængelse udover 4. måned kr. 380,-. Opdrætterne opfordres til stadighed at opdatere DvK’s 
hvalpeliste i forhold til egen hjemmeside. 

 
Diverse 
Kate McMillan Seminar: Der er allerede ganske pæn tilslutning. Lørdag d. 27. oktober vil omhandle fundamental genetik, 

farve genetik, og også hvordan vi mindsker risiko for genetiske sygdomme gennem vort opdræt. Søndag vil være 
omkring trimning. 

Generalforsamling 2013. Offentliggjort i august bladet. Marie-Louise tager kontakt til eventuel dirigent. 


