
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDET PÅ                                     

MOTEL LA TOUR DEN 18. NOVEMBER KL. 10:30  

 

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

Øvrige: Revisorerne John Ammonsen og Jørgen Nielsen.  

Referent: Ellen Nørgaard 

 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt. 

2.   Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 12.09.17. - Godkendt. 

3.   Dato for næste møde - Tirsdag den 30.01.2018 via SKYPE klokken 19:00.  

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                                   

11.09.17 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation for gruppe 6 - (Vi kan hermed meddele at DKK’s 

eksteriørdommerudvalg har godkendt Marie Petersen som eksteriørdommer for hele gruppe 6.)                                

Taget til efterretning. 

18.09.17 - Agria Dyreforsikring Danmark - Nu skal Danmarks Dyrehelt 2017 findes - (Nu skal Danmarks 

Dyrehelt 2017 findes. I de kommende uger kan danske kæledyrsejere indstille deres kæledyr til at blive Danmarks 

Dyrehelt 2017. Agria Dyreforsikring er igen i år på udkig efter hunde, heste, katte, kaniner og alle andre kæledyr, som 

har gjort noget ekstraordinært for deres ejer. I dag skydes konkurrencen i gang i Jylland.)                                         
Invitationen er lagt på DvK’s hjemmeside.  

28.09.17 - Christina Kiil DKK - Opdateret Kredshåndbog - (Der er kommet en lille opdatering til Kredshåndbogen 

vedrørende elektronisk valg. Det er side 29, 2. afsnit (3.B).                                                                                                   
Taget til efterretning. 

09.10.17 - Laila Lehmann DKK - Udtræk af titler - (I Klubsystemet under punktet ”Eksport fra Hundeweb Update” 

er der kommet et nyt udtræk - Titel. Her kan I søge på titler som er registreret i DKK efter den 1.1.2014. Det er altså 

hvornår titlen er registreret, ikke hvornår den er opnået.)                                                                                                   
Er taget til efterretning. 

16.10.17 - Hanne K. Madsen DKK - Elevtjenester - (DKK kan hermed meddele Michael Laub at DKK’s 

eksteriørdommerudvalg har godkendt hans elevtjenester for følgende racer: Petit Brabancon, Bichon Havanais, 

Chinese Crested/Powder Puff og Dværgschanauzer alle farver.)                                                                                      

Er taget til efterretning. 

24.10.17 - Jens Glavind DKK - Priser udstilling 2018 - (DKK ved af erfaring, at en del klubber og kredse tidligt 

efterspørger 2018 priser på udstillinger - de kan nu ses på DKK’s hjemmeside.)                                                           

 Er taget til efterretning og oplysningen er lagt på DvK’s hjemmeside 

24.10.17 - Lise og Jesper Grønqvist  - Ansøgning om Farveblanding - (Vi vil gerne søge om farveblanding af 

følgende hunde Alexa WT Rezlark DK142290/2011 og Bandolero Knizete Sternenhocka DK23679/2008. (Da vi 

mangler genmasse til de hvide, og vi kan se at Bandolero har en god baggrund, vil vi gerne have lov til at bruge denne 

kombination. Vi er sikrer på, at vi får nogle fantastiske hvalpe og helt nye linjer at kunne arbejde videre med. Begge 

hunde opfylder jeres udstillingskrav.)                                                                                                                     

Bestyrelsen har godkendt farveblandingen, da begge hunde opfylder kravene.    

02.11.17 - Katerina Cechova og Pia Nissen - Ansøgning om farveblanding - (Hermed ansøgning om parring 

mellem DK16746/2013 Ugly Duckling's For Heaven's Sake, Sort/sølv og DK03449/2017 Dreams Don't Skip Liberty, 

Sort. - Begge hunde opfylder betingelserne. - Valget på hanhund er klart på grund af hans gener, hvad angår gode 

blodlinjer, farve, sundhed og ikke mindst fantastisk temperament, samt hans alder ( 9,5 år). Ligeledes det faktum at 

der i det kommende kuld kan forekomme tre farvevarianter, sort, peber/salt og sort/sølv, der kan drage fordel af 

genfornyelsen.)                                                                                                                                                                      

Bestyrelsen har, uden Pia Nissen’s deltagelse i behandlingen af sagen, godkendt farveblandingen, da begge hunde opfylder kravene. 



5.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

1. Angående spørgsmålet fra Beagleklubben vedr. ændring af kaninslæbsreglementet. 

Der er sket det, at DKK i løbet af sommeren har lavet et helt nyt sporprøvereglement, som gælder for 

alle former for spor, dermed også for kaninslæb - så det skal vi bruge fremover. - Jette Akselbo sørger 

for fjernelse af det gamle fælles kaninslæbsreglement på DvK’s hjemmeside, og henviser til DKK’s  

nye sporprøvereglement. 

 

b. Udstilling                                                                                                                                                  

  Intet nyt.  
 

             d. Avl- og Sundhed                                                                                                                                                                                

  Intet nyt. 

   

           e. Lovudvalg  

 1. Status vedr. møde med DKK ang. uoverensstemmelser om DvK’s vedtægter. I svaret 

fra DKK den 15. marts, bekendtgjorde man, at der ville blive indkaldt til møde når 

forretningsudvalgets kalender var opdateret.    

 Dan Bundgaard rykker for svar.   

 

f. Jubilæumsudvalg 

1. Status vedr. forberedelser til DvK’s 40 års jubilæum den 05.08.2018.                                                                                                              

Udstillingsdommere er fundet. - Af aktiviteter har vi f.eks. Agility og Spor så nogenlunde på plads. 

Ligeledes arbejder vi også på at lave et Handlerseminar. Tilbud om overnatningsmuligheder i 

området omkring Årslev er også på plads.      

 

6.   Regnskab  

 1. Godkendelse af regnskab.                                                                                                                  

 Regnskabet er godkendt. 

 

7.   Hjemmesiden  

 1. Oprydning på DvK’s hjemmeside.                                                                                                                                                                                                       

 Jette Akselbo vil sørge for at få ryddet lidt op på hjemmesiden og finde nye billeder. - Ligeledes vil vi også invitere alle 

 dem, der arrangerer gåture for dværgschnauzere til at lægge deres invitationer op på DvK’s hjemmeside. 

 

8.  Bladet 

 1. DSPK er nu gået online med deres klubblad - er det også en mulighed for DvK? Jette Akselbo har 

 spurgt webcoders, vores hjemmeside leverandør, om han har kendskab til blad på hjemmeside. Den 

 løsning han kender til er epaper.dk og koster 249,00 pr. måned.                                                            

 Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag til, om DvK eventuel også skal gå online med klubbladet 

 Dværgschnauzeren, for det er efterhånden SÅ dyrt at sende bladet ud, at vi hele tiden skal være OBS på udgiften. Det  

 er desværre også sådan, at siden Post Nord har overtaget ansvaret for udbringningen er standarden faldet drastisk, vi 

 får rigtig mange blade retur, med påskriften adressaten ubekendt og lignende påskrifter.    

9.    Medlemsadministration                                                                                                                                            

 Intet nyt. 

 

10. Generalforsamling 2018 

 1. Generalforsamlingen afholdes den 11.03.2018 på Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 

 4200 Slagelse - tlf. 58571500 - klokken 13:00. 

 Medlemmer incl. suppleanter i DvK’s bestyrelse er: 

 Pia Nissen - modtager genvalg. 

 Bjørn Madsen - ikke på valg. 

 Lars Nielsen - ikke på valg. 

 Ellen Nørgaard - ikke på valg. 

 Dan Bundgaard - modtager genvalg. 

 Anne Buus - ikke på valg. 



 Jette Akselbo - modtager genvalg. 

 Ifølge vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før 

 generalforsamlingens afholdelse - denne dato er den 28.01.2018 klokken 24:00.  

 

11. Eventuelt                                                                                                                                                                 

 Intet til behandling. 

  


