
 

Bestyrelsesmøde den 9. november 2013 

 

Sted:  
Hotel La Tour 
Randersvej 139 
8200 Aarhus N 
 

Tid: kl. 10:30 

 
Deltagere:  
Pia Nissen, Bjørn Madsen, Lars Nielsen, John Ammonsen, Malene Madsen, Ellen 
Nørgaard, Katerina Cechova, redaktør 
 

Revisorer, Nils Jordal og Jørgen Nielsen , revision af årsregnskab. 
 

 
Afbud: 
Jette Akselbo 
 

Dagsorden: 
 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde af 24. september 2013. 
Godkendt. 
 

Afholdelse af næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 29. januar 2014, kl. 19.00. Tirsdag den 
25. februar 2014 kl. 19.00. Begge møder via Skype 
 
 

1. Indkommen post – orienteringspunkt. 
 
Mail af 14. oktober fra MyPets.dk vedr. foredrag med Anders Halgren om farlige 
hunde. 
 
Mail af 21. oktober fra Lasse Grubert Beagelklubben med invitation til deltagelse i 
sportræning. Ellen orienterer. Nærmere info kan ses på hjemmesiden under 
nyheder. 

  

Mail af 23 oktober fra Christina Kiil DKK  vedr. leje af mødelokaler, tilbud til 
specialklubberne. 
 
Mail af den 30. oktober 2013: Der er sket stigninger i DKKs gebyrer ved 
udstillingerne mv.  
 
Taget til efterretning.. 
 



Andet: 
DvK har den 30/10-2013 kontaktet DKK vedr. kuld dværgschnauzerhvalpe 
annonceret i den blå avis m.m., uden stambøger, og fra en opdrætter der i forvejen 
opdrætter anden race i DKK regi. DKK undersøger sagen. DSPK er orienteret. 
 
 
 
 

2. Lovudvalg 
Referat af lovudvalg møde den 22. oktober 2013 
Standardvedtægter for specialklubber – fuld revidering. Lovudvalget arbejder stadig 
på at revidere vedtægterne så vi reelt indskriver standardvedtægterne med de 
enkelte særregler vi har på DVK området. Lovudvalget afholder møde i foråret. 
 
 

3. Generalforsamling 
Ny indkaldelse, da vi ifølge vedtægterne skal skifte mellem Jylland/Fyn og 
Sjælland.. Rettelse på Facebook og hjemmeside 

            

 
Medlemmerne inklusive supleanter i DVK’s bestyrelse 
Pia Nissen På valg  Villig til genopstilling 
Bjørn Madsen Ikke på valg 
Lars Nielsen Ikke på valg 
John Ammonsen På valg  Ønsker ikke genopstilling  
Malene Madsen Ikke på valg 
 
Ellen Nørgaad Ikke på valg 
Jette Akselbo På valg  Villig til genopstilling 
 
Iflg. Vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før 
generalforsamlingens afholdelse, altså senest den 26.01.2014 kl. 24.00 
 
 

4. Avls- og sundhedsudvalget  
Ansøgning om parringstilladelse på tværs af farvevarianterne, sort- sort/sølv fra 
kennel Ugly Duckling. 
 
Pia Nissen og Katerina Cechova er ikke til stede da punktet bliver behandlet . 
 
Bestyrelsen godkendte parringstilladelsen da betingelserne for farveblanding er 
opfyldt. 
.  
 

Sundhedsdatabasen –, webmaster kan ikke klare mere arbejde for nuværende. 
Generalforsamling – nogen der ønsker at administrere databasen – ellers må den 
desværre henlægges  indtil der er nogen der påtager sig opgaven. 
 
 



5. Bladudvalget 
Bestyrelsen godkendte at julebladet udvides, men inden for 20 sider –. Hovedtal for 
afholdte udstillinger - regnskab sættes ind på hjemmesiden – links sættes ind på 
februar bladet. 
 
 
 
 

6. Udstillingsudvalget 
 
Pokaludstilling i Ll.Skensved er afholdt.  
 
 
Bjørn Madsen overtager administration til pokaler.  
John Ammonsen vil gerne forsat skrive kritikker. 
 
 

7. Sportshundeudvalgetudvalget 
Ellen orienterer. 
 
Planlagt prøver og fået dommere 2014. Invitationer til prøverne kan ses på 
hjemmesiden. 

            

Forslag og tilbud om afholdelse af Rallyprøve og lydighedsprøve 2014 fra Helle 
Gadeberg. – Bestyrelsen godkender forslag og afholdelse deraf. 
 
Introdag for dværgschnauzere til Rally –  
Bestyrelsen godkendte forslaget fra Helle Gadeberg. 
 
Rallytræning på Sjælland – Malene Madsen kontakter kvalificeret træner på 
Sjælland og forhører sig om mulighed for start rallyhold for dværgschnauzere i 
hovedstadsområdet.. 
 
 

8. Godkendelse af regnskabet 
Revisorer og bestyrelsen godkendte regnskabet. 
 
 

 
Diverse 

It – Vi undersøger It behov. 

 


