
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

 DEN 12. SEPTEMBER 2017 KL. 19:00 

 

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

Afbud fra: Redaktør John Ammonsen   

Referent: Ellen Nørgaard 

 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt. 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13.06,17 - Godkendt.  

3.   Dato for næste møde - Lørdag den 18.11.17 på Motel La Tour, Aarhus kl. 10:30.   

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                                   

14.06.17 - Lonni Gulmark Prirsching DKK - Hund i Fokus i september - (Reminder til invitationen til Hund i 

Fokus i september, hvor flere forskellige DKK konkurrenceaktiviteter vil være repræsenteret i forskellige former. Det 

ville være dejligt, hvis der er flere, der har mulighed for at bakke op om tiltaget.)                                                       

Godt initiativ fra DKK’s side - er taget til efterretning. 

15.06.17 - Jette Nielsen DKK - Event i Sønderjylland. - (Firmaet Compass Fairs kontakter Jer i forbindelse med 

jeres udstillinger. De har et fantastisk sted i Sønderjylland, med gode faciliteter og parkerings muligheder. De holder 

til ”tæt” på den tyske grænse, så I kan trække mange besøgende til fra både Danmark og Tyskland.)                              

Vi takker for tilbuddet, men vi mener, at det bliver for dyrt for DvK. 

15.06.17 - Jette Nielsen DKK - Dommerliste for den nordiske udstilling i Roskilde 2018 - (Dommerlisten for 

DKK’s nordiske udstilling i Roskilde fredag den 11. maj 2018 er nu klar. Den ligger som pdf-fil på DKK's 

hjemmeside www.dkk.dk under Udstillinger > Dommerlister. (Listen dækker alle 3 dage i Roskilde 2018, hvor fredag 

er nordisk udstilling og lørdag-søndag er internationale).                                                                                                                                         

Taget til efterretning. 

15.06.17 - Hanne K. Madsen DKK - Elevtjeneste - (Vi kan hermed meddele, at DKK’s eksteriørdommerudvalg har 

godkendt Einar Paulsens elevtjenester på Dværgschnauzer alle farver. - Han kan nu gå videre med aspiranttjenester på 

Dværgschnauzer i alle farver.)                                                                                                                                            

Er taget til efterretning. 

16.06.17 - Pia Paulsen DKK - Vedr. Mentalbeskriver uddannelse - (Så er det nu! Dansk Kennek Klub uddanner 

mentalbeskrivere i efteråret 2017 og i foråret 2018.)                                                                                                          

Taget til efterretning. 

19.06.17 - Jens Glavind DKK - Priser udstilling 2018 - (Vi 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 priserne bliver lagt på DvK’s hjemmeside. 

19.06.17 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation - (Vi kan hermed meddele at DKK’s bestyrelse - efter indstilling 

fra DKK’s eksteriørdommerudvalg - har godkendt Jessie Borregaard Madsen til eksteriørdommer for hele gruppe 6.) 

Taget til efterretning. 

20.06.17 - Hanne K. Madsen DKK - Indstilling-  (Vi kan hermed meddele at DKK’s eksteriørdommerudvalg har 

godkendt klubbens indstilling af Vibeke Rørdam Kjærgaard til at starte på uddannelsen til eksteriørdommer for 

Dværgschnauzer - alle farver.)                                                                                                                                             

Vibeke Rørdam Kjærgaard påbegynder uddannelsen på DvK’s udstilling i Års.  

 

http://www.dkk.dk/


20.06.17 - Hanne K. Madsen DKK - Indstilling - (Vi kan hermed meddele at DKK’s eksteriørdommerudvalg har 

godkendt klubbens indstilling af Michael Laub til at starte på uddannelsen til eksteriørdommer for Dværgschnauzer -

alle farver.)                                                                                                                                                                                             
Taget til efterretning. 

22.06.17 - Agria Dyreforsikring Danmark - Sommeren er ikke kun idyl for din hund - (Sommeren er en skøn 

tid for både hund og ejer. Men vær opmærksom på, at der også er farer forbundet med sommeren for din 

hund. Agria Dyreforsikring har samlet nogle af de typiske farer, som hundeejere bør være opmærksomme på 

for at undgå, at hunden kommer galt af sted i løbet af sommeren.)                                                                     
Taget til efterretning. 

23.06.17 - Jens Glavind DKK - Dommerhonorar - (Dansk Kennel Klubs Bestyrelse har valgt at ændre taksterne for 

de skattefrie udbetalinger af dommerhonorar, så de følger retningslinjerne for foreninger generelt. Den væsentligste 

ændring i vedhæftede er taksten for dommerhonoraret (danske dommere) for 1 dag. Den vil fremover være på kr. 

570,-. Der er ikke indberetningspligt til SKAT. Beløbet fremkommer som kr. 500,- i honorar og kr. 70,- som 

godtgørelse af merudgifter til fortæring.)                                                                                                                           

Taget til efterretning. 

07.07.17 - Christina Kill DKK - Spormøde - (DKK har i nogen tid haft et ønske om at lave et standard reglement for 

sporprøver, som kan bruges af alle klubber, der er interesseret. - Meningen med at have et Sporreglement er, at I kan 

have flere racer med, hvor der ikke er fuldt hold. Til at dømme kan bruges spor- & schweis dommere, som så har et 

fælles udgangspunkt, fælles bedømmelse og variationen er længden på sporet. Arbejdet er sluttet og DKK vil gerne 

have muligheden for at præsentere det for de klubber der har interesse i at høre om det, hvor vi dels kan præsentere og 

dels kan lave en fælles gennemgang af dette reglement. - Hver klub kan efterfølgende bestemme på hvilket niveau et 

eventuelt spor championat gives, ved at give Jer tilkende og søge hos os i DKK. Vi vil derfor gerne invitere 

repræsentanter for jeres klub til møde på Fjeldsted Skovkro.)                                                                                                         
Godt initiativ fra DKK’s side - Invitationen er videresendt til DvK spor Kirsten Andersen. 

15.07.17 - Anne Elisabeth Ekenberg - Mulighed for at lægge begivenheder på Hunden.dk - (Jeg vil gerne have 

lov til at gøre jer opmærksom på, at Hunden.dk har fået ny webredaktør - nemlig undertegnede. I den forbindelse vil 

jeg også gerne fortælle jer, at I skal være hjertelig velkomne til at skrive til mig, hvis I har arrangementer af den ene 

eller den anden art, som I gerne vil gøre en bred skare af læsere opmærksomme på. I kan vælge selv at skrive hele 

teksten til arrangementet, som jeg så lægger på Hunden.dk, eller I kan vælge kun at skrive de vigtigste informationer, 

og så skriver jeg selv en lille tekst.)                                                                                                                                                              

Dejligt med nye mennesker på posterne - så sker der fornyelser. 

17.07.17 - Christina Kill DKK - DKK lokaler - (Efter DKK har fået udvidet deres lokaler har vi opdateret vores 

udlejningsvejledning med priser og praktiske ting. :-) Her kan I også se vejledning til det tekniske og en plan over 

hvordan borde og stole skal stå når man forlader lokalerne igen.)                                                                                    

Taget til efterretning. 

20.07.17 - Christina Kill DKK - Invitation fra DKK. - (Invitation fra DKK i forbindelse med Jørgen Hindse’s 

40 års jubilæum og 75 års fødselsdag.)                                                                                                                             
DvK deltager.  

01.08.17 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation - (Vi kan hermed meddele at DKK’s eksteriørdommerudvalg har 

autoriseret Inga Bonnez som gruppe dommer for hele gruppe 8.)                                                                                                                            

Taget til efterretning. 

28.08.17 - Hanne K. Madsen DKK - Eksteriørdommeruddannelse - (DKK’s eksteriørdommerudvalg vil gerne 

takke jer for jeres positive indstillinger af nye eksteriørdommerelever. - Vi må meddele jer, at der nu er lukket for 

tilgang af flere elever til vores elevkursus den 28. - 29. oktober 2017 da vi har nået max. antal deltagere.)               

Taget til efterretning. 



 01.09.17 - Jette Nielsen DKK - DKK’s udstillingsprogram 2020 – (Orientering om DKK’s udstillingsprogram for 

2020.)                                                                                                                                                                                   

Taget til efterretning,  programmet bliver lagt på DvK’s hjemmeside.  

5.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

1. Vi har stadigvæk ikke fået svar fra Beagleklubben vedr. ændring af 

kaninslæbsreglementet.                                                         

Ellen Nørgaard vil nu henvende sig til Beagleklubben for at undersøge, om der er nyt i sagen. 

  

b. Udstilling - Intet nyt. 

   

             c. Avl- og Sundhed 

  1. Godkendelse af beløb til øjenlysninger.                                           

  DvK’s bestyrelse har godkendt at ville betale udgifter til øjenlysninger på grund af katarakttilfælde.   

 

           d. 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.                                                                     

Der er intet nyt fra DKK’s side - men vi vil nu rykke Jens Glavind.  

 

e. Jubilæumsudvalg 

1. Status vedr. forberedelser til DvK’s 40 års jubilæum den 05.08.2018 - hvor langt er vi 

kommet?  

Vi har for nuværende reserveret et antal værelser på Midtfyns Feriecenter i Ringe.   

     2. I vores arbejde på at arrangere både et Agility- og et Rally stævne i jubilæumsdagene i  

    Årslev, er vi indtil dato stødt på en del vanskeligheder med at finde personer, som kan og  

    vil stå for arrangementerne. For nuværende har de her tre kompetente personer ikke haft  

    plads i deres kalender, nemlig Jenny Johansson, Charlotte Bøgvad og Helle Gadeberg.   

Vi har lavet et opslag i Dværgschnauzeren med teksten ”Vil du hjælpe”, hvor vi spørger, om nogen 

kan og vil hjælpe os med at arrangere Agility- og Rallystævner i Årslev - men for nuværende har vi 

ingen henvendelser fået. – Vi lægger opslaget på hjemmesiden i håb om, at nogen vil reagere! 

 

 6.   Regnskab - Intet nyt.   

       

7.   Hjemmesiden - Intet nyt. 

      

8.   Bladet 

 2. Status vedr. nye mennesker til posten som redaktør?                                                                         

 Der arbejdes på en løsning, der kan erstatte det nuværende redaktørteam.  

 

9.   Medlemsadministration - Intet nyt. 

 

10. Eventuelt   

 1. Fastsættelse af dato for generalforsamling i Korsør i marts 2018. Datoen kunne være   

 søndag den 11.03.18, således at sidste dag for forslag til GF skal være bestyrelsen i hænde den 

 28.01.18 senest klokken 24:00. - GF kan ikke være på Hotel Jens Baggesen som i 2016, da hotellet i 

 mellemtiden er bygget om til lejligheder. På baggrund af det, har vi undersøgt andre muligheder, (der 

 er ikke mange i Korsør og omegn) men vi har forespurgt på priser for vores vanlige ønsker følgende 

 steder: Comwell, Korsør og Vilcon Hotel og Konferencegaard i Slagelse.    

Bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamlingen på Vilcon Hotel og Konferencegaard i Slagelse søndag den 

11.03.2018.  

 

 


