
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE                     

DEN 17. DECEMBER 2014  

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden. - Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra BM den 08.11.14. - Godkendt 

3. Datoer for de næste møder: 14.01.15 og 04.02.15  

 

4. Orientering om indkommen post 

     07.11.14 - Christina Kiil DKK - Formandsmøde den 03.01.15 på Fjelsted Skov Kro - Pia Nissen    

     deltager. 

     10.11.14 - Ulla Hansen DKK - Online registrering af præmier på udstillinger fra 1. januar 2015 -  
     Jette Akselbo deltager i introduktionsmødet. 

     14.11.14 - Charlotte Bøgvad - Charlotte gør opmærksom på, at der findes en titel mere, end den  

     der blev nævnt på sidste møde indenfor Rally nemlig Dansk Super Rally Champion DKSPRLCH - 

     Bestyrelsen takker for orienteringen 

     17.11.14 - Ulla Hansen DKK - Ændring af farvebetegnelse - Taget til efterretning 

     28.11.14 - Vibeke Jørgensen DKK - Dværgschnauzerklubbens udstillinger den 11. og 12. oktober  

     2014 - Sagen er behandlet og taget til efterretning 

     30.11.14 - Einar Paulsen - Ansøgning om påbegyndelse af dommeruddannelse for   

     Dværgschnauzere - Ansøgningen imødekommet.  

     03.12.14 - Christina Kiil DKK - Introduktion til nyt udstillingssystem (IT i ringene) - Jette Akselbo  

     deltager i introduktionsmødet.                                      

      04.12.14 - Ulla Hansen DKK -  Forslag til klubber og kredse om DKK’s udstyr til præmie-  

     registrering på udstillinger. - DvK har selv udstyr, som dækker behovet. 

     14.12.14 - Marie-Louise Ricard - Kommentarer til Dværgschnauzeren nr. 5. - Formanden har  

     besvaret henvendelsen, og bestyrelsen tiltræder besvarelsen  

     14.12.14 - Pia Nissen - Ansøgning om parring på tværs af farvevarianterne - Ansøgningen  

     imødekommes, idet betingelserne er opfyldt.  

     15.12.14 - Tina og Henri Hansen - Ansøgning om parring på tværs af farvevarianterne - 

     Ansøgningen imødekommes, idet betingelserne er opfyldt. 

  

5. Udvalg: 

     a. Sportshunde 

          1. Godkendelse af nye regler for optjening af points til Agilityhunde - Bestyrelsen godkender  

          reglementet, som nu lægges op på DvK’s hjemmeside  

          2. Referat fra møde i sportshundeudvalget den 02.12.14 - Bestyrelsen godkender referatet,  

          som nu lægges op på DvK’s hjemmeside.  

          3. 2014 afslutning på sportræning i Midtjylland - Taget til efterretning. 

 

     b. Udstilling 

          1. Regler for Klubchampion / Junior / Veteran - Bestyrelsen har, i lighed med andre specialklubber   

          indenfor DKK, besluttet, der alene kan udstedes et Klub Championat diplom til klubbens medlemmer.  

          DvK´s bestyrelse arbejder både på at fremme racens udvikling og arbejde for medlemmernes    

          interesser. Det er bestyrelsens vurdering, at regelændringen tilgodeser begge interesser.  

          Ikke-medlemmer kan stadig udstille uden et medlemskab og alt andet lige finder bestyrelsen det    

          naturligt at klubtitlerne fordeles blandt foreningens aktive medlemmer. 

          For hunde/ejere der ikke er medlem af Dværgschnauzerklubben kan der, med virkning fra 1. januar                    

          2015, ikke udstedes et Klub Championat diplom.  

          Titlerne er forbeholdt medlemmer af Dværgschnauzerklubben 
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     d. Avl- og Sundhed 

          1. Farveblanding - Der er enighed i bestyrelsen om, at følge DKK’s forslag til godkendelse af  

          farveblandinger. Information kommer på DvK’s hjemmeside og i februarbladet 2015. 

          2. Skal Merete Stær Nielsens kataraktside fortsætte i klubregi - Kataraktinformationer kan nu   

          søges mange andre steder, derfor fortsætter Merete Stær Nielsens kataraktside ikke i klubregi. Får   

          DvK banebrydende ny info, vil det blive offentliggjort på DvK’s hjemmeside. Bestyrelsen takker   

          Merete Stær Nielsen for den store indsats hun har gjort til gavn for DvK’s medlemmer.  

          3. Regulering af tilskud til øjenlysning - På baggrund af den almindelige prisudvikling udgør  

          tilskuddet til øjenlysning pr. 01.01.15 kr. 300,- pr. hund.   

      

6.  Regnskab 

     Revisorer og bestyrelsen har godkendt regnskabet. 

 

 

9.  Bladet 

     Det nye redaktørteam fra Nordjylland er allerede på banen - de er i fuld gang med at samle materiale  

     ind til februarbladet.                                                 

 

 

10. Eventuelt 

      Intet  

 

Referent 

Ellen Nørgaard 
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