
Referat fra B-møde d. 29. januar 2013 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. 18.11.2012: Godkendt 
Dato for næste møde: Tirsdag d. 26.02.2012 kl. 19.00 via Skype  
 
Dagsorden: 
Indkommen post 
DKK: 
29.11.12 Hanne Madsen: Hvide spring til lydighed og rally 
 Videresendt til Charlotte Bøgvad og Helle Gadeberg 
20.12.12 Jette Nielsen: Dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2013 
 Udsendt til alle relevante personer. 
07.01.13 Jette Nielsen: Vejledning til klubber og kredse fra eksteriørdommerudvalget om at have 

elever og aspiranter 
 Taget til efterretning og udsendt til relevante. 
08.01.13 Christina Kiil: Link til Naturstyrelsen som lovet på formandsmødet: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Borgerinddragelse/Bruger
rrad/  

 Taget til efterretning og sendt til relevante. 
10.01.13 Christina Kiil: Præsentation fra formandsmøde 2013 
 Taget til efterretning. 
16.01.13 Jette Nielsen: Skema over bedømmelsesforløbet på DKK's udstillinger 
 Taget til efterretning og udsendt til relevante personer. Kan desuden ses via hjemmesiden. 
21.01.13 Jens Glavind: Aktivitetsudvalget i DKK er nedlagt og erstattet af et uddannelsesudvalg. Det 

nye udvalgs formand er: Christina Ingerslev, og består endvidere af: Merete Andersen (kreds 
9 – nuværende underviser for DKK), Dorte Kjærulff (Kvistgaard Agility), Palle Bergsøe (LP 
dommer fra Fyn) og Bettine Nordsejl (kreds 8 – KTH instruktør). Tilsynsforordnet er Lise 
Lotte Christensen. 

 Taget til efterretning. 
23.01.13 Christina Kiil: Forsikringer 2013 gennem DKK 
 Lars vil rekvirere kopi af policen for at se helt nøjagtigt, hvad den dækker, men bestyrelsen 

finder det i øvrigt relevant at tegne en sådan forsikring. 
23.01.13 Heidi Taymyr: DKK telefonliste for 2013 
 Taget til efterretning. 
 
Andre: 
28.12.12 Agria Dyreforsikring: Gode råd ”Hundeangst for nytårsknald ?” 
 Lidt sent at modtage, men relevant at sætte på hjemmesiden og i bladet senere på året. 
16.01.13 Helle – Hundehuset i Hadsten: Opdatering på rallyprøve i Hadsten d. 10. marts 2013 + 

budget 
 Taget til efterretning, ser iøvr. OK ud. 
 
Økonomi 
Blanket til befordring og udlæg opdateret af kassereren og rundsendt. 
Klubshoppen – Regnskab og håndtering for 2012-2013 godkendt ved sidste B-møde. Udbetales i 6 rater. 
Medlemsstatus: Der er sendt rykker ud til medlemmer med forlænget indbetalingsfrist t.o.m. d. 

31.12.2012. Efter fristens udløb manglede 41 stadig at indbetale / forny og er nu slettet fra 
medlemslisten.  

 Der er p.t. 887 betalende medlemmer (heraf 25 udenlandske), 8 æresmedlemmer, 33 firmaer, der 
modtager gratis blad. 2 husstandsmedlemskaber.  

 435 har forsikret 1 hund, 131 medlemmer 2 hunde, 21 medlemmer 3 hunde, 9 medlemmer 4 
hunde, 3 medlemmer 5 hunde, 3 medlemmer 6 hunde og et enkelt medlem 7 hunde. 

Årsregnskab 2011-2012: Rundsendt d. 27. januar 2013 med kassererens kommentarer. Regnskabet 
godkendes, dog gør Marie-Louise opmærksom på, at nr. 2100 og nr. 2120, som begge vedrører 
bladudgifter også indeholder udgifterne til udsendelse af materiale vedr. urafstemning. Da en 
urafstemning ikke har noget at gøre med bladdriften, og i det opstillede regnskab således giver 
en misvisende udgift til bladets fremstilling, foreslår hun, at disse udgifter konteres som en 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Borgerinddragelse/Brugerrrad/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Borgerinddragelse/Brugerrrad/


særskilt post mrk. ”Urafstemning”. Lars ønsker ikke at ændre beløbene i det foreliggende 
regnskab, men vil gøre det fremadrettet, når/hvis en urafstemning bliver aktuel. Teksten i nr. 2100 
og 2120 tilføjes i stedet ”incl. urafstemning”.  

  
Udvalg: 
Sportshunde: 
Underskrevet prøvereglement fra Dværgschnauzerklubben vedr. blodspor fremsendt til DKK. 

Reglementet er gældende fra 01.01.2013. 
Underskrevet fælles prøvereglement fra Dværgschnauzerklubben, Spidshundeklubben, Svensk 

Terrierklub og Beagleklubben vedr. kaninslæb fremsendt til DKK. Reglementet er gældende fra 
01.01.2013. 

Henny og Bjarne Nielsen ser sig af tidsmæssige årsager ikke i stand til at fortsætte som sportrænere i 
Vendsyssel. Bestyrelsen beklager dette meget og takker for deres uvurderlige indsats. 

Lene S. Christensen er af arbejdsmæssige grunde desværre også udgået af Sportsudvalget.  Bestyrelsen 
takker også Lene for hendes indsats.  

Thorkild Jensen tilbyder at være behjælpelig med sportræning for interesserede i det Nordjyske. 
Bestyrelsen tager med tak imod tilbuddet. 

Rosetter til Sportshunde 
 Rosetter gives til CH i spor og det foreslås at det gives til Rally og ’Agility, hvilket vedtages. Ellen 

bestiller. 
 
Udstillinger: 
Nye Klub CH-titler pr. 01.01.2013 
 Der er pr. 01.01.2013 indført nye Klub CH-titler, idet man nu kan opnå en Junior KLBCH og en 

Veteran KLBCH. I lighed med DSPK besluttes det at der skal 2 certifikater til Juniortitlen og 3 
certifikater til Veterantitlen. Der skal uændret 4 titler til KLBCH.  

Udstillingsudvalget opløses i lighed med andre udvalg til generalforsamlingen og desværre ønsker 
hverken Mette Riisberg Andersen, Pernille Hedegaard eller Janne Hay at genindtræde efter 
generalforsamlingen. Bjørn Madsen har giver forhåndstilsagn om genindtrædelse i udvalget, 
ligesom Vivian Seedorf har udtrykt ønske om at indtræde i udvalget.  

 Annelise Lange fortsætter med lotteriet.  
 Vi afventer den sidste opdatering fra det siddende udstillingsudvalg om, hvad der for nuværende 

er planlagt for fremtidige udstillinger. 
 
Klubshop: 
100 stk. Krus (1. præmie på udstilling) indkøbt à kr. 38,50 /stk. 
 
Avl- og Sundhed: 
Formanden informerede om en alvorlig, arvelig sygdom MAC (Mycobacterium Avium Complex). 
Sygdommen menes at være arvelig med symptomer som ved lymfecancer og rammer dværgschnauzere 
fra 1 til 3-4 år, men oftest unghunde. Ligeledes menes det, at sygdommen kan overføres til mennesker 
via fugle i lighed med fugleinfluenza. Desværre kan der endnu ikke gen-testes, men der arbejdes intenst 
på at finde frem til en løsning af dette problem. Sygdommen har været kendt i USA i længere tid og ligger 
på nogle linier (bl.a.Bandsman), der igen ligger bag mange linier. Alle farvevarianter kan udvikle 
sygdommen . Nu er der påvist MAC hos hunde udenfor USA, idet der er fundet 2 tilfælde hos hvide 
hunde i Finland, og i Spanien er sygdommen påvist hos en 18 mdr. gl. hvalp, importeret fra en kennel i 
Tyskland. Det vil være en god ide at opfordre de danske dyrlæger til at være opmærksomme på denne 
sygdom og indberette til klubben, hvis/når der findes tilfælde. Bestyrelsen videregiver oplysninger til 
Sundhedsudvalget for videre opfølgning. 
 
Bestyrelsen har bekræftet den tidligere fremsendte farveblandingsansøgning fra Helle Agerskov,som det 
dengang blev lovet,, når udstillingsresultat for hanhunden forelå. Resultatet foreligger nu. 
 
Lovudvalg: 
Formanden beder lovudvalget komme med input til formandens beretning. John indkalder udvalget til 
møde via Skype.  
 
Hjemmesiden: 
Opdatering  
 Der mangler enkelte opdateringer, som vil blive indført snarest. 
Øjendatabase 
 Indtastningerne er i fuldt sving  



 
Bladet: 
Forbrugerundersøgelse (Brevets Styrke) foretaget af PostDanmark i 2012 rundsendt til bestyrelsen og 

kan findes på PostDanmarks hjemmeside. 
 Taget til orientering. 
Fremtiden 
 Har klubben på sigt ”råd” til at fortsætte bladet i en papirudgave ? 
Planlagt indlæg i februar blad ”Forsidebilledet – og tanker, det satte i gang hos bladbyggeren” ønskes af 

et flertal i bestyrelsen ikke bragt i februar bladet, da emnet er under behandling, og der ikke er 
taget beslutning herom. Finder derfor, at timingen er dårlig. Indlægget vil derfor ikke indgå i 
februar bladet.  

 
Generalforsamling 2013 
Indkomne forslag 
Kandidater: Brev modtaget fra Malene Madsen, der ønsker at opstille til bestyrelsen. Også Bjørn Madsen 

ønsker at opstille til bestyrelsen. Der er ikke indkommet andre forslag, så begge er valgt uden 
modkandidater. Også Lars Nielsen er genvalgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidater. 
Suppleant Ellen Nørgaard er ligeledes genvalgt uden modkandidater.  

Andet: Dirigenten har for længst givet tilsagn, men er sendt en venlig ”reminder”. 
 
Diverse 
Forsikring af udstationerede hunde. Formanden har modtaget en forespørgsel om, hvem der skal forsikre 

udstationerede hunde, og har svaret, at man skal kontakte forsikringsselskabet i hvert enkelt 
tilfælde, men at det er ejeren der har ansvaret for at hunden er forsikret. Den, der har hunden i 
udstationering, står for forplejning. 

DvK og Facebook (ref. b-møde ref. fra 20.05.2012). Grundet tidnød udsat til et senere B-møde 
Årbog . Grundet tidnød udsat til et senere B-møde. 
 
 
 
 


