
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE PÅ HOTEL JENS 

BAGGESEN, KORSØR  DEN 13. MARTS 2016 KL. 10:30 

 

Deltagere: Pia Nissen, Bjørn Madsen, Lars Nielsen, Ellen Nørgaard, Dan Bundgaard, Jette Akselbo, Anne Buus  

og redaktør John Ammonsen  

Referent: Ellen Nørgaard 

 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt  

2.   Godkendelse af referat fra BM den 02,02.16. - Godkendt 

3.   Dato for næste møde. - 13.03.16  klokken ca. 15:45 på hotel Jens Baggesen i Korsør 

 

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                      
11.02.16 - Agria Dyreforsikring Danmark - Din hund er den bedste Valentinesdate - (Hunde er exceptionelt gode 

til at læse menneskers kropssprog, toneleje og bevægelser. Vores tusindårige følgeskab med den firbenede ven har 

skabt et særligt bånd mellem os. Hunden læser os simpelthen og ved, hvornår vi er glade, sure, stressede eller kede af 

det.)                                                                                                                                                                                 
Taget til efterretning 

 

17.02.16 - Agria Dyreforsikring Danmark - Forskningsmillioner fra Agria Dyreforsikring får halerne 

til at logre - (Agria Dyreforsikrings forskningsfond uddeler nu fem millioner kroner til 24 skandinaviske 

forskningsprojekter om kæledyr. Mange af projekterne har fokus på tævers sundhed og velvære, da de oftere bliver 

alvorligt syge i forhold til hanhunde.)                                                                                                                  
Taget til efterretning 

18.02.16  - Tina Thorup Rask Larsen - Invitation til Raceparade i Tivoli Friheden 2016 – (Invitation til årets 

raceparade i Tivoli Friheden den 4. juni.)                                                                                                                                                        

Invitationen lægges på DvK’s hjemmeside og på DvK’s Facebookside 

19.02.16 - Jette Nielsen DKK - Udstilling på Bornholm 2016 - (DKK afholder dobbelt international udstilling på 

Bornholm lørdag og søndag i weekenden den 13.-14. august 2016. - Udstillingen afholdes på Rønne Stadion Nord, 

Torneværksvej 1, 3700 Rønne.)                                                                                                                                     

Dette er ikke aktuelt for DvK 

25.02.16 - Jette Nielsen DKK - Ringpersonaleuddannelse 2016 - (Der er planlagt 2 kurser. Det første er i Askov 

den 9. og 10. april 2016 - Det andet er i Solrød den 24. og 25. september 2016 -  Oplysninger om kurserne findes på 

dette link: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=11798D - Der er muligt at tilmelde sig via www.hundeweb.dk.)                       

Hvis nogen har interesse i at deltage i et af kurserne gennem DvK kan man henvende sig til webmaster Jette Akselbo webmaster@dvkweb.dk, 

som så vil foretage det fornødne. Man kan også tilmelde sig selv direkte via www.hundeweb. 

26.02.16 - Ulla Hansen DKK - IT-hotline til udstillinger - (Så har vi fået oprettet en IT-hotline til klubber og kredse 

i weekender og på helligdage, hvor der afholdes klub/kreds udstillinger. Der er 4 medarbejdere på DKK, som på skift 

påtager sig opgaven fra kl. 8 til kl. 16 på udstillingsdagene, hvis der skulle blive brug for hjælp. Nummeret til hotline 

er = 56 18 81 48.)                                                                                                                                                               

Et dejligt og godt initiativ fra DKK, som vi med glæde vil benytte os af, hvis behovet opstår 

02.03.16 - Jette Nielsen DKK - Mr Hans Lehtinen – (Det er med stor beklagelse, vi må meddele, at den finske 

allrounddommer Hans Lehtinen er afgået ved døden.)                                                                                                                                        

Taget til efterretning   

08.03.16 - Christina Kill DKK - Hundens dag den 4. juni 2016 - (Husk at I kan være med til at gøre Hundens Dag 

den 4. juni 2016 til en succes og en tilbagevendende begivenhed. Vi håber, at I vil bakke op om det og arrangere 

skuer, konkurrencer eller åbent hus-arrangementer i hele landet - samtidig med at opdrætterne vil ”åbne deres hjem”. 

Det er jer, der bestemmer, hvad I vil arrangere, og det er kun fantasien, der sætter grænserne; Eks. hundeparader 

igennem de danske byer, afholde opvisninger i agility, rally, HTM eller lydighed, eller måske vise hvordan en 

mentalbeskrivelse foregår.)                                                                                                                                               
Har nogen, rundt omkring i landet, lyst til at tage initiativ til et arrangement, støtter DvK det gerne  

http://www.dkk.dk/side.asp?ID=11798D
http://www.hundeweb.dk/
mailto:webmaster@dvkweb.dk
http://www.hundeweb/


08.03.16 - Jette Nielsen DKK - DKK's udstillingsprogram 2016 og 2017 – (Vedhæftet fremsendes opdaterede 

programmer for DKK’s udstillinger 2016 og 2017. - Ændringerne er, at septemberudstillingen begge år flyttes fra 

Hillerød til Ballerup (grundet ombygninger i Hillerød).                                                                                                                    

Taget til efterretning 

08.03.16  - Jette Nielsen DKK - DKK's udstillingsprogram 2018 - (Opdateret udstillingsprogram 2018 kan ses på 

DvK’s hjemmeside)                                                                                                                                                         

Taget til efterretning 

 

                        

5.   Orienteringssager (lukket punkt) 

  a. Igangværende sager, som verserer 

      b. Sager afsluttet 

 

6.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

     1. Trykning af folder om sporarbejde til omdeling hos dyrlæger og kenneler m.fl. 

Godt initiativ fra sporfolket - Jette Akselbo undersøger og indhenter tilbud på trykning af folderen  

fra et mindre trykkeri på Sjælland.   

    

2.  Dorte Stephensen har doneret en pokal - Tjalfe’s mindepokal - til Dagens Bedste Hund ved     

     400m/3t schweissprøver afholdt af  Dværgschnauzerklubben. 

 Stor tak for pokalen til Dorte Stephensen  

 

3. Kennel A-La-Sole har doneret en pokal til ÅRETS SPORHUND i Dværgschnauzerklubben.  

 Stor tak til Kennel A-La-Sole   

     

   b. Udstilling -  DvK planlægger 7 udstillinger i 2017   

             

     c. Klubshop - Intet nyt 

 

             d. Avl- og Sundhed 

1. Pelsplejedag på Sjælland 

Bliver afholdt i Brøndby Strand, samme sted som tidligere, den 25.11.16,  Ingelise Søgård, Katerina     

Cechova , Pia Nissen og Marie-Louise Ricard er instruktører.Der kommer mere info senere.  

    

    2. Opdrættermøde 2016  

Bliver afholdt på kursusstation Knudshoved den 25.09.16 fra klokken 09:00 til klokken 16:00 

            

           e. Lovudvalg  

     1. Drøftelse af indlæg fra Dan Bundgaard vedr. eventuelle vedtægtsændringer 

Dan Bundgaard retter senere i dag, den 13.03.16, henvendelse til DKK - Jens Glavind og Jørgen Hindse - 

vedr. uoverensstemmelse om DvK’s vedtægter.  

  

7.   Regnskab - Kassereren ønsker kvartalsvis kasseklade/afregning fra kassemesteren for spor.   

       

8.   Hjemmesiden - Intet nyt    

                          

9.   Bladet 

 1. Medlem fra Vordingborg, Kristina, der er lærer og kender en smule til det grafiske, vil gerne  

                            prøve kræfter med opsætterjobbet! 

Katerina Cechova og Pia Nissen vil vise/orientere den nye opsætter Kristina om, hvordan man hidtil har 

sat bladet op - De mødes alle hos Pia Nissen på søndag den 20.03.16  

 

  

10. IT - Intet nyt 



 

11. Medlemsadministration - Anne Buus skal på kursus i Tune v/ Roskilde den 5. april 2016  

 

13. Eventuelt - Intet nyt 

 

 

 


