
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

 DEN 2. FEBRUAR 2016 KL. 19:00 

 

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

Referent: Ellen Nørgaard. 
 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt. 

2.   Godkendelse af referat fra BM den 14.11.15. - Godkendt. 

3.   Dato for næste møde. - 13.03.16 kl. 10:30 på Hotel Jens Baggesen. Korsør + Konstituerende møde efter generalforsamlingen. 

 

4.   Orientering om indkommet post 

11.11.15 - Christina Kiil DKK - Brev fra DKK vedr. registrering af kaninslæb - (DKK tilbyder at prøverne kan 

registreres på hundeweb (ligesom schweissprøverne) i forbindelse med færdigmelding af prøven - i stedet for at det 

efterfølgende skal gøres manuelt.) 

Er taget til efterretning og godkendt af sporudvalget. 

26.11.15 - Laila Lehmann DKK  - Kritikprogrammet - smårettelser og tilføjelser- (Smårettelserne skulle gerne    

afværge, at der ”forsvinder” CK resultater, som nogle har oplevet. - Tilføjelserne er, at der fremover kan indtastes 

kritikker for avls- og opdrætsklasser samt at klubberne kan vælge at registrere ”Bedste Junior” på lige fod med bedste 

baby, hvalp og veteran.)                         

Bestyrelsen er meget tilfreds med alle tilføjelser og rettelser. 

08.12.15 - Christina Kill DKK - Brev fra DKK vedr. registrering af kaninslæb - (En venlig reminder vedrørende 

brev udsendt den 11.11.15, da der kun er kommet svar fra Dansk Terrier Klub og Dværgschnauzerklubben. DKK 

beder de resterende klubber om svar senest fredag den 11. december 2015. Hvis DKK ikke modtager svar inden da, vil 

systemet kun blive sat op for de 2 klubber, der har svaret.)                                                                                                

Er taget til efterretning af bestyrelse og sporudvalg. 

22.12.15 - Jette Nielsen DKK - DKK's udstillingsreglement 2016 - (Reglementet er lagt på DKK's hjemmeside.) 

Reglementet kan også findes på DvK’s hjemmeside.  

22.12.15 - Jette Nielsen DKK - Dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2016 - (Instruktionerne lægges på DKK's 

hjemmeside under hovedpunktet Udstilling, underpunktet Certifikatudstillinger.)                                                 

Instruktionerne er også tilgængelige på DvK’s udstillinger. 

22.12.15 - Britta Sørensen DKK - Kollektive øjenundersøgelser 2016 - (En oversigt over kollektive 

øjenundersøgelser i 2016 fra DDD’s øjenpanel).                                                                                                                   

Er lagt på DvK’s hjemmeside under nyheder m/ link.  

05.01.16 - Jette Nielsen - Takster og honorarsatser for udstilling 2016 - (Der er ingen ændringer i DKK’s takster 

og honorarsatser for udstilling i forhold til sidste år. Dog er statens høje takst for kørepenge ændret til kr. 3,63 pr. km.) 

Er taget til efterretning. 

06.01.16 - Lise Lotte Christensen DKK - Vinterkulde og hunde. Sørg for gode forhold til kennel- og udehunde - 

(Vinteren har sat ind over Danmark. Der er frost og sne i luften og det varer sikkert ved i nogle måneder. Særligt 

hunde der opholder sig i hundegårde enten i dagtimerne eller hele døgnet - er påvirket af det kolde vejr. Hundene skal 

have gode forhold - og det er hundeejerens ansvar.)                                                                                                         

Er taget til efterretning og lagt på DvK’s hjemmeside.  

 

07.01.16 - Christina Kiil DKK - Forsikringer gennem DKK 2016 - (Forsikringstilbud og dækningsinformation fra 

Top Danmark.)                                                                                                                                                                         

Taget til efterretning - DvK har sine forsikringer i Tryg.    

 



08.01.16 - Jette Nielsen DKK - Vejledning om certifikatudstillinger - (Opdateret vejledning om afholdelse af 

certifikatudstillinger.)                                                                                                                                                        

Er taget til efterretning. 

 

13.01.16 - Anne-Sofie K. Sørensen DKK - Dommerønsker til DKK's internationale udstillinger i 2018 - (DKK 

vil gå i gang med at planlægge 2018, og hvis der er ønsker, skal de fremsendes til DKK snarest.)                         

Bestyrelsen overvejer at komme med et par forslag. 

 

13.01.16 - Ulla Hansen DKK - Dansk Hunderegister statistik for 2015 - (Årets statistik i Dansk Hunderegister for 

2015 er klar.)                                                                                                                                                                      

Er taget til efterretning, alle kan gå ind på Dansk Hundregister, hvis det har interesse.  

 

13.01.15 - Christina Kiil DKK - Formandsmøde 2016 - (Indkaldelse til formandsmøde på Fjelsted Kro lørdag den 

27. februar 2016 - dagsorden kommer 1 uge før mødet.)                                                                                                   

Bjørn Madsen deltager på vegne af DvK. 

 

15.01.16 - Agria Dyreforsikring Danmark - Sne og kulde - Sådan får du bedst din hund gennem vinteren. – 

(Gode råd til at få sin hund gennem vinterens sne og kulde.)                                                                                         

Bestyrelsen mener, at der er rigtig mange gode råd at hente her for os hundeejere, så vi har lagt alle de gode råd på DvK’s hjemmeside.  

 

21.01.16 - Jette Nielsen DKK - Indbydelse til afholdelse af modsat dag udstilling 2017 - (Første weekend i august 

2017, afholder DKK kreds 3 Nationaludstilling på Odense dyrskueplads, og DKK opfordrer specialklubberne til at 

lave en modsat dag udstilling.)                                                                                                                                       

Ideen er god, så udstillingsudvalget arbejder på sagen. 

 

21.01.16 - Jette Nielsen DKK - Dommerlister for DKK's internationale udstillinger 2017 - (Listerne ligger som 

pdf-filer på DKK's hjemmeside www.dkk.dk under Udstillinger > Dommerlister.)                                                       

Taget til efterretning. 

 

27.01.16 - Helle Friis Proschowsky DKK - Viden på bordet - (DKK inviterer endnu en gang specialklubber, 

opdrættere, forskere, dyrlæger og alle andre med interesse i hundesundhed til ”Viden på bordet”. Programmet for dette 

års Viden på bordet indeholder traditionen tro præsentationer af nogle af de projekter, som DKK har valgt at støtte 

økonomisk over de sidste par år.)                                                                                                                           

Invitationen er lagt på DvK’s hjemmeside, interesserede kan tilmelde sig i privat regi.    
                                                            

5.   Orienteringssager (lukket punkt) 

  a. Igangværende sager, som verserer 

      b. Sager afsluttet 

 

6.   Udvalg: 

 a. Sportshunde - Intet nyt. 

     

   b. Udstilling - Intet nyt.     

             

     c. Klubshop - Intet nyt. 

 

             d. Avl- og Sundhed - Intet nyt. 

            

           e. Lovudvalg - Intet ny.t  

 

 

7.   Regnskab - Intet nyt. 

       

8.   Hjemmesiden - Intet nyt.   

http://www.dkk.dk/


                          

9.   Bladet 

1. Ny bladopsætter.                                                                                                                                

Bestyrelsen undersøger muligheden for at få professionel assistance til opsætning af Dværgschnauzeren.   

 

10. IT - Intet nyt. 

 

11. Medlemsadministration - Intet nyt. 

 

13. Eventuelt  

 1. Indkomne forslag til generalforsamlingen 13.03.16      
    1. Forslag fra DvK’s bestyrelse. - I tråd med at bladudgifterne er steget meget voldsomt,  

    ønsker bestyrelsen, at bladets fremtid bliver drøftet på generalforsamlingen. 

 

 

 


