
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE PÅ MOTEL LA TOUR 

 DEN 14. NOVEMBER 2015 KL. 10:30 

 

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

Afbud fra: Bjørn Madsen 

Revision: Jørgen Nielsen og John Ammonsen  

Referent: Ellen Nørgaard 

 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt 

2.   Godkendelse af referat fra BM den 11.08.15 - Godkendt 

3.   Dato for næste møde. - Den 02.02.16 klokken 19:00 via SKYPE 

 

4.   Orientering om indkommet post 

12.08.15 - Agria Dyreforsikring Danmark – Pas på med papirløse hundehvalpe (Agria Dyreforsikring har hvert år 

flere hundrede sager, hvor hundeejere der har købt hundehvalp uden papir, bliver ramt af en tragedie, der både bliver 

smertefuld og dyr. Alt for ofte ender købet med, at hvalpen ikke har det godt, bliver alvorligt syg eller i værste fald 

ikke overlever).  
DvK anbefaler, på både Facebook og hjemmeside, at man køber FCI eller lignende registrerede hunde.   

  

01.09.15 - Anne Orholt DKK - Børn, kæledyr og det svære farvel – (”Døden og Jeg” er et børneprogram, der                             

handler om de tanker som børn oplever, når de skal tage afsked med deres kæledyr. DR Ultra følger børn i den svære 

periode og hjælper med at tage en smuk og værdig afsked med deres kæledyr) 
Taget til efterretning 

  

28.09.15 - Lise Lotte Christensen DKK - DKKs nyeste informationsfilm om "hundesprog" - nu gratis 

tilgængelig på Youtube! – (Dansk Kennel Klub er netop blevet færdige med nogle nye informationsfilm om hunden 

og dens sprog - filmene har DKK kaldt "Hundesprog". Der er i alt 5 film – en intro samt flere film om socialisering, 

hundesprog, hundemøder og gode råd til hundemøder) 
Taget til efterretning, og link er lagt på hjemmesiden. 

 

02.10.15 - Jens Glavind DKK - www.købhund.dk - (Fra dags dato bliver det muligt at surfe rundt på DKK’s nye 

portal med ganske mange racer, billeder, opdrættere og hvalpe).  
 Taget til efterretning. 

 

06.10.15 - Agria Dyreforsikring Danmark - Er dit kæledyr hele Danmarks dyrehelt? (Sammen med førende 

dyreorganisationer i Danmark og skuespiller Silas Holst går Agria Dyreforsikring de næste uger på jagt efter hele 

Danmarks dyrehelt - Det er nemlig på høje tid, at kæledyrene i Danmark bliver anerkendt for deres trofasthed og gode 

gerninger. Derfor lancerer Agria Dyreforsikring en konkurrence, der fra uge 43 og fire uger frem kårer en dyrehelt om 

ugen - og til sidst i uge 47 kårer hele Danmarks dyrehelt). 
 Taget til efterretning. 

 

08.10.15 - Ulla Hansen DKK - Sikkerhedsopgradering af www.hundeweb.dk og Klubsystemet (Mandag d. 19. 

oktober 2015 kommer første lille skridt i en stor sikkerhedsopgradering af www.hundeweb.dk. Dette skridt får 

konsekvenser for klubber og kredse, når der skal logges på klubsystemet). 
 Vi har drøftet mulige konsekvenser af sådanne restriktioner. 

 

20.10.15 - Christina Kill - Ny dato for formandsmøde 2016 - (Af praktiske årsager er DKK nødt til at flytte 

formandsmødet til den 27. februar 2016). 
 Taget til efterretning 

 

23.10.15 - Jens Glavind DKK - Gebyr 2016 - (Nye gebyrer fra DKK, alle er steget med kr. 5,-) 

 Taget til efterretning. 

 

28.10.15 - Helle Friis Proschowsky DKK – Materiale vedr. Askov træf afholdt den 17. og 18. oktober - (Emner 

for weekenden var: 1. Kasserernes opgaver 2. Hvordan holder vi på medlemmerne, og hvordan skaffer vi nye 3. 

Konflikthåndtering 4. Hvordan involverer vi medlemmerne i det praktiske klubarbejde 5. Hvor går det galt 6. Hvordan 

bliver vi bedre til at drive klubben i fremtiden.)  

 Vi har gennemgået materialet, og taget det til efterretning. 

 

http://www.købhund.dk/
http://www.hundeweb.dk/
http://www.hundeweb.dk/


29.10.15  - Michael Diamant, Boehringer Ingelheim Vetmedica A/S – Annoncering i vores medlemsblad til 

næste år -  (Boehringer Ingelheim er et medicinalfirma, som producerer og markedsfører medicin til både mennesker 

og dyr. Der ud over har de også en række fodertilskud til hund – kat og hest. De dækker blandt andet varemærker som 

Canikur, Canikur Pro, Canosan og Viacutan.)   

   Bestyrelsen giver redaktør John Ammonsen fuldmagt til at forhandle med Michael Diamant, Boehringer Ingelheim        

   Vetmedica A/S    

                                                                         

5.   Orienteringssager (lukket punkt) 

  a. Igangværende sager, som verserer 

  b. Sager afsluttet  

   

6.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

1. Uddannelse af sportrænere (punktet er fra forrige møde, hvor Dan Bundgaard fik til opgave      

at undersøge sagen. 

For nuværende er det sådan, at en flok sporfolk fra klubben, 5-6 mennesker, i fællesskab på skift tager sig af at arrangere 

sportræninger og prøver. Ingen af disse personer har for tiden tid til at tage uddannelsen som sportræner. Alle der går til 

sportræning i DvK, er tilfredse med ordningen. Vi tager emnet op på et senere tidspunkt. 

  

2 Vil det være en ide at lade dogdansing og den selvstændige kategori med    

færdighedsprøverne 1-2-3 og titelprøven indgå i DvK’s sportshundesektion 

     Læs om begge dele her: htm = heel to Music . Heri er der to kategorier : htm og freestyle. Som  

begge er delt op i 1-2-3 efter sværhedsgrad. (EN) 

Rigtig godt initiativ – Ideen kommer fra Louise Vig, og Ellen Nørgaard har fået til opgave at arbejde videre med sagen 

.  

3. Jenny Johansen indkalder års-point for agility, rally og lydighed i et lille opråb i 

decemberbladet. (EN) 

Er taget til efterretning 

 

4. Kirsten Andersen, Spor. Ansøger om kr. 350,-  årligt til dækning af strøm til kanin- og    

blodfryseren 

 Er bevilliget   

 

b. Udstilling 

I 2016 er der arrangeret 7 udstillinger med et bredt spektrum af dommere. Udstillingerne er fordelt jævnt over det meste af   

landet  

             

     c. Klubshop 

  Intet nyt 

 

             d. Avl- og Sundhed 

          1. Dato og sted for opdrættermøde (PN)  

Bestyrelsen har foreløbig planlagt at arrangere opdrættermøde i weekenden den 16.-17. januar 2016 – Program for dagen 

kommer senere på hjemmesiden og i bladet.  

 

 2. Datoer og steder for pelsplejedage (PN) 

 Bestyrelsen planlægger at afholde pelsplejedage på Sjælland og i Jylland i eftersommeren 2016.  
 

           e. Lovudvalg 

 Dan Bundgaard indsamler tidligere materialer til videre bearbejdning 

    

 

7.   Regnskab 

 Godkendelse af årsregnskab 2014-2015  

  Regnskabet er godkendt 

      

 



 

8.   Hjemmesiden 

Anne Buus og Jette Akselbo har planer om, at medlemmerne selv skal kunne logge sig på medlemsdatabasen for at kunne 

ændre adresse  

                          

9.   Bladet  

                       Bladets fremtid (LN) 

I tråd med at bladudgifterne er steget meget voldsomt, ser bestyrelsen sig nødsaget til, at dette emne bliver optaget som et 

forslag til drøftelse på den kommende generalforsamling. 

   

10.  IT 

 Intet nyt 

 

11.  Medlemsadministration 

1. Medlem Mette Rokkedal ønsker mailadresse og navn på medlemsadministrator på DvK’s 

hjemmeside, hvor man melder sig ind 

Bestyrelsen synes, at det er en rigtig god ide, så det bliver snarest sat i værk. 

 

12.  Eventuelt  

 Generalforsamling 2016 afholdes på Hotel Jens Baggesen, Batterivej 3-5, 4220 Korsør den   

13. marts 2016 klokken 13:00. 

Medlemmerne inklusive suppleanter i DVK’s bestyrelse er:  
Pia Nissen på valg - modtager genvalg  

Bjørn Madsen ikke på valg  

Lars Nielsen ikke på valg  

Dan Bundgaard på valg - modtager genvalg 

Ellen Nørgaard ikke på valg  

Anne Buus ikke på valg 

Jette Akselbo på valg- modtager genvalg 

Iflg. vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før  

generalforsamlingens afholdelse, og den dato er 31.01.16 senest kl. 24:00 

 

 

 

 

 


