
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE I  

BORGERFORENINGENS HUS, NØRREVOLDGADE 63, 

 5800 NYBORG DEN 15. MARTS 2015 KL. 11:00 

 

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

og redaktør John Ammonsen  
 

   1. Godkendelse af dagsorden. - Dagsorden er godkendt 

   2. Godkendelse af referat fra BM den 04.02.15 - Referatet er godkendt 

   3. Dato for næste møde. 15.03.15 kl. 15:30 - (Konstituering) 
 

   4. Orientering om indkommen post 

          02.02.15 - Ulla Hansen DKK - Vigtig information til den udstillingsansvarlige vedr. resultater. 

(Informationen drejer sig om ringtildeling og automatisk opdatering) - Jette Akselbo tager hånd   

omkring informationerne og har orienteret bestyrelsen.     

           02.02.15 - Jette Nielsen DKK - Vejledning om certifikatudstillinger 

(Informationen drejer sig om tjekliste til brug for udstillingsudvalg, sekretærer m.fl. ved   

udstillinger) - Taget til efterretning af udstillingsudvalget og bestyrelsen  

           04.02.15 - Merete Stær-Nielsen - Kommentar og information til bestyrelsesbeslutning fra  

      17.12.15 ang. katarakt på sitet www.catarakt.dk og projektet på AHT i England. - Merete  

      Stær-Nielsen har pointeret, at hun ikke behøver svar på sin henvendelse, men formand Pia Nissen  

      vil gerne svare Merete, og et svar er lige nu er under udarbejdelse.         

           10.02.15 - Agria Dyreforsikring Danmark - Agria fortsætter som hovedsponsor for Dansk Kennel Klub  

                              frem til og med 2020 - Bestyrelsen har taget oplysningen til efterretning. 

      16.02.15 - Danskekenneler.dk - Salg af hunde - (Informationen drejer sig om et nyt website, hvor  

      danske opdrættere kan oprette deres salgsannoncer - websitet hedder http://danskekenneler.dk  

      Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning.     

           18.02.15 - Trine Blume DKK - ”Hundens Dag” i Tivoli Friheden lørdag den 6. juni 2015  

       (Informationen drejer sig om invitation til ”Hundens Dag i Tivoli Friheden og i København) - 

        Er taget til efterretning af bestyrelsen og invitationen er lagt på DvK’s hjemmeside.  

           24.02.15 - Vibeke Knudsen DKK - Opfølgning på ”Hundens Dag” i 2015 og 2016 

       (Informationen drejer sig om datoer for ”Hundens Dag” i 2015, som er 6. juni i Tivoli Friheden og 

den 13. september i København, og om at give os mulighed for at tænke med til det nye koncept   

omkring ”Hundens Dag” i 2016. Det nye koncept er foromtalt i ”Hundens” novembernummer 2014)    

Bestyrelsen har taget oplysningerne om begge dagene til efterretning, og vil følge op med nyheder   

om dagene på DvK’s hjemmeside 

           26.02.15 - Vibeke Knudsen DKK - Opfølgning på invitation til DKK-træf på Askov 

(Informationen drejer sig om et DKK weekendarrangement for bestyrelser, hvor man kan blive   

bedre til at drive sin klub eller kreds) - Bestyrelsen vil gerne deltage i arrangementet med en eller 

 to personer.         

           02.03.15 - Fria Matras - Ansøgning om tilladelse til at bruge Sort/Sølv hanhund til Peber/Salt tæve. 

(Der er ansøgt om tilladelse til at bruge Peber/Salt tæve DK06290/2011 og  Sort/Sølv hanhund   

DK20089/2013) - Ansøgningen er imødekommet, og er gældende fra d.d. 15.03.15. 

   

   5. Generalforsamling 

      Intet  
        

  6.  Eventuelt 

     Fuldcertede klubvindere - Bestyrelsen drøfter en eventuel ændring af reglerne, således at hvis en  

   hund er fuldcertet, går certet videre til næste hund i rækken .  

 

 

Referent: Ellen Nørgaard    

http://www.catarakt.dk/
http://danskekenneler.dk/

