
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

 DEN 19. MAJ 2015 KL. 19:00 

 

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

Afbud fra: John Ammonsen, redaktør 

Referent: Ellen Nørgaard 

                           

   1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 

   2. Godkendelse af referat fra BM den 15.03.15 - Godkendt 

   3. Dato for næste møde - 11.08.2015  

 

   4. Orientering om indkommen post 

            16.03.15 - Helle Friis Proschowsky DKK - Askov træf 2015 - fristen er forlænget (Informationen drejer    

                              sig om et DKK weekendarrangement for bestyrelser, hvor man kan blive bedre til at drive  

                              sin klub eller kreds - fristen for tilmelding er blevet forlænget) - Desværre kan ingen fra  

      bestyrelsen deltage i arrangementet.   

            18.03.15 - Ole Lavesen - Bladet Dværgschnauzeren - (Henvendelsen er fra et trykkeri, som er meget  

                             interesseret i at give et uforpligtende tilbud på tryk og måske også forsendelse af vores blad). -   

                             Efter nøje gennemgang af tilbuddet kan bestyrelsen konstatere, at der ikke kan spares penge ved at 

                             benytte tilbuddet.               

           19.03.15 - Jette Nielsen DKK - Ringpersonaleuddannelse 2015 - (Der er planlagt to kurser med   

                            ringpersonaleuddannelse i 2015: Det første er i Solrød den 11. og 12. april 2015, det andet  

                          er i Askov den 24. og 25. oktober 2015) - Orienteringen taget til efterretning 

           24.03.15 - Vikarl  DKK - Orientering vedrørende etiske anbefalinger - (DKK’s bestyrelse henstiller til, at   

     ikke nogen bruger Dværgschnauzer DK03167/2010 i avl mere.) - Orienteringen taget til efterretning 

   01.04.15 - Ulla Hansen DKK - DKK's program for dommerhistorik - (DKK iværksætter opgaven med at 

     lave programmet på deres næste møde i juni med deres programmører, og forventer at  

     programmet vil være brugbart for specialklubber og kredse fra årsskiftet - Bestyrelsen glæder sig  

     over initiativet - og imødeser med spænding programmet. 

          07.05.15 - Hanne K. Madsen DKK - Indstilling til uddannelse på flere racer -  (Dansk Kennel Klub har  

                           behov for flere gruppedommere, og har derfor indstillet og godkendt Einar Paulsen til at  

                           videreuddanne sig) - Taget til efterretning 

        20.04.15 - John Ammonsen, redaktør - Tilbud fra Bladkompagniet på udbringning af bladet - Efter  

                          nøje gennemgang af tilbuddet kan bestyrelsen konstatere, at der ikke kan spares penge ved at 

                          benytte tilbuddet.    
        09.05.15 - Dorrit Neertoft - Hvalpeanvisning - (Kommentar til og forespørgsel om hvordan DvK’s  

  hvalpeanvisning skal fungere). - Bestyrelsen har tiltrådt det svar, som formand Pia Nissen har sendt  

 direkte til Dorrit Neertoft.  

          

  5. Udvalg:                                  

           b. Udstilling 

  1. Skal der fortsat uddeles samme mængde rosetter gratis, eller skal den svenske model benyttes,  

     som foreslået på GF? - Bestyrelsen ønsker at fortsætte den nuværende ordning, da besparelsen ikke  

    opvejer besværet. 

             

    6. Regnskab 

  1. Eventuel deling af telefonpenge mellem Ingelise og Tina - (emnet var oppe på GF) - Pia  

     kontakter Ingerlise vedrørende deling af telefonpenge.     

     

    7.  Eventuelt 

                        1.  Hvalpe med på udstilling - På baggrund af en henvendelse fra en udstiller på Andst-udstillingen   

                            den 11-12. april, har bestyrelsen besluttet at indskærpe reglerne for at medbringe hvalpe under 3  

    måneder på alle DvK udstillinger. 


