
Referat fra B-møde d. 02.10.2012 kl. 19.00 Via Skype 
 
Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Lars Nielsen, Marie-Louise Ricard, Jette Akselbo, Ellen Nørgaard. 
Afbud fra: Flemming Jørgensen  
 
Dagsorden godkendt  
Referat fra B-møde d. 14.08.2012 godkendt. 
Dato for næste møde: 18.november 2012 kl. 10.00 i Fredericia Vandrehjem. Revisorer og revisorsuppleant inviteres.  
 
Dagsorden: 
 
1. Indkommen post 
DKK: 
17.08.2012 Jens Glavind: Nye regler for overførsel af hunde fra andre stambogsførende organisationer. 
 Taget til efterretning. 
23.08.2012 Christina Kiil:. Info. vedr. sundhedsregistrering og registrering af kørekort til hund 
 Taget til efterretning. 
28.08.2012 Vibeke Knudsen: Store hestedag den 1.-2. sept. og Hundens Dag i Tivoli den 8.sept.  
 Taget til efterretning. Hundens dag i Tivoli har været annonceret i Dværgschnauzeren.  
30.08-212 Christina Kiil: Reminder vedrørende evaluering af klubbens avlsrestriktioner 
 Behandlet på B-mødet d. 20.05.2012. Ingen yderligere kommentarer. 
08.09.2012 Heidi Taymyr: Afholdelse af Agilitystævner 
 Information taget til efterretning. 
09.09.2012 DKK har efter henvendelse fra en potentiel hvalpekøber aflagt besøg hos en opdrætter med hvalpe til salg. 

Hvalpene syntes velsocialiseret og i udmærket fordermæssig stand. 
10.09.2012 Hanne Madsen: Bestået aspirantprøve (Merete Stæhr-Nielsen) 
 Taget til efterretning. 
14.09.2012 Vibe Borregaard Christiansen: Nu er det igen tid til DKK's opdrættervejviser 
 Ligesom sidste år takker bestyrelsen nej til annoncering. 
19.09.2012 Jens Glavind: Information vedr, Jørgen Hindse (fødselsdag + jubilæum) 
 DvK var repræsenteret og overrakte på klubbens vegne en stregtegning (offentliggjort i Dværgschnauzeren, 

august 2012) 
 Andre: 
07.09.2012 Orbiloc: Den danske hundeverden går sammen om stor OPLYST kampagne.  
 Taget til efterretning 
14.09.2012  Charlotte Bøgvad: Indgravering af pokaler til rallychampions 
 Indgravering af vundne pokaler påhviler fortsat ejeren til den vindende hund. Til hunde, der bliver CH eller 

SuperCH på dagen til agility, udleveres fremover klubbens ærespræmie. Ellen kontakter Charlotte.  
Udateret Merete Stæhr-Nielsen: Ansøgning om aspiranttjeneste under Ulf Bråthen på udstillingen i Ll.Skensved, 

januar 2013. Godkendelse givet, DKK orienteret.  
 20.09.2012 Merete Stæhr-Nielsen: Tilbud om køb af ”Dværgschnauzeren”. Klubben har orienteret MSN, at vi gerne vil 

købe et antal bøger til videresalg i klubshoppen, men mangler tilbagemelding vedr. fakturering. 
 
2. Økonomi 
Regnskab under færdiggørelse 
 
3. Udvalg: 
Udstillinger: 
Eventuel sommercamp. Udsættes til næste møde.  
 
Hjemmesiden: 
Ny udbyder (Webcoders) Kontrakt fremsendt 
 
Sportshunde: 
Klubmesterskab i agility, som var planlagt til afholdelse d.8 . september i Viby J, måtte desværre aflyses p.g.a. 

manglende tilmeldinger. Klubben takker Bente og Robert Jespersen, som beredvilligt havde stillet op som 
arrangører. 

Rallystævne i Hadsten (DvK) afholdt d. 9. sept. 2012 Ellen refererede fra et godt arrangement med glade deltagere Som 
et nyt tiltag havde deltagerne mulighed for at medbringe brugte hundeting, der kunne byttes/sælges på dagen. 

Rallystævne i Hadsten afholdes af DSPK d. 10. nov.2012. Åbent for alle. 
Rallyprøver 2012-2013. Klubben tager gerne imod tilbud om afholdelse i Hadsten. Pia kontakter Helle vedr. opgørelse om 

allerede indkøbte rosetter. 
Sporprøve i Gludsted Plantage d. 23.09.2012 Blev afholdt i strålende solskin. Næste år planlægges både slæb og spor 

med fortrinsret for enten det ene eller det andet.  
 
Bladet: 
Vi mangler fortsat en redaktør. Genopslag bragt i oktober bladet. 



Bladets fremtid: Udsættes til næste møde 
 
Avl- og Sundhed: 
ECVO attester fra andre lande.  DKK anerkender kun øjenlysningsattester fra lande som benytter ECVO attester, dog 

anerkendes attester fra Sverige (der ikke har disse attester), da DKK finder uddannelserne ensartede qua de 
nordiske samarbejdsregler. Også attester fra USA (der heller ikke benytter ECVO attester) anerkendes af DKK. 
Det er tilladt at bruge oplysningerne fra Hundeweb i en fremtidig DvK database.  

Tilskud til øjenlysninger. 
 Bestyrelsen vedtog at fortsætte tilskud til øjenlysninger frem til næste generalforsamling. 
 
Diverse 
Pelsplejekursus på Sjælland d. 21. oktober: Der er tilmeldt 13 hunde + 16 personer. 
 
Pelsplejekursus i Jylland d. 6. oktober:16 hunde tilmeldt 
 
Julebanko: I lighed med sidste år afholdes julebanko i samarbejde med DSPK d. 25. november 2012. Offentliggjort i 

Oktober bladet. 
 
Kate McMillan Seminar: Der er pænt med tilmeldinger både fra ind- og udland. Dog undrer det forholdsvise lave antal 

tilmeldinger fra danske opdrættere seminariet omkring genetik. 
 
Årbog: Udsættes til næste møde. 
 
Generalforsamling 2013. Offentliggjort i august bladet. Tilsagn fra dirigent foreligger. 
 
Vedtægtsændringer: Som anført i referat fra B-møde d. 14.08.2012 er DvKs vedtægtsændringer godkendt på  betingelse 

af, at sætningen: ”Hvis en eller flere af ovenstående betingelser ikke opfyldes, kan bestyrelsen indgive 
anmodning til DKK om annullering af medlemskabet” slettes fra § 5, idet det er i strid med § 11 stk. 3 og §§ 26-29 
om disciplinærsager i DKK’s love. Ændringen er foretaget, og vedtægterne fremsendt til DKK. Vil blive lagt på 
hjemmesiden. 

 DKK har i sit svar samtidig anmodet klubben om på førstkommende generalforsamling at fremkomme med 
yderligere ændringsforslag, således at DvKs vedtægter stemmer 100% overens med DKKs regler. Lovudvalget 
har holdt møder og implementeret de ønskede ændringer. Der er dog usikkerhed om hvorvidt disse – af DKK 
påkrævede ændringer – vil udløse endnu en urafstemning, hvis/når de godkendes på DvKs generalforsamling. 
Formanden følger op. 

 


