
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

 DEN 13. JUNI 2017 KL. 19:00 

 

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

Afbud fra: John Ammonsen  

Referent: Ellen Nørgaard 

 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt. 

2.   Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder den 12.03,17 - Godkendt. 

3.   Dato for næste møde - Den 12.09.17 kl. 19:00 via SKYPE.  

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                                  

07.03.17 - Lonni Gulmark Prirsching DKK - Noce Work foredrag - (PDKK har fået Adam Hübinette til at holde 

foredrag i Danmark. - Emner: Færtteori og hundens søgeadfærd.)                                                                                     

Opslaget er lagt på DvK’s hjemmeside.   

09.03.17 - Jens Glavind DKK - SkatteGuide. (Via nedenstående link vil man kunne finde svar på en række 

skattemæssige forhold omkring foreninger.https://www.dgi.dk/media/13829/skattevejledning-december-2016-med-

2017-satser.pdf - Denne vejledning er udarbejdet af DGI og Danmarks Idrætsforbund (D                     

                  , der har bidraget med bemærkninger, som redaktionen har indarbejdet.)                                           

Er taget til efterretning. 

 13.03.17 - Vibeke Rørdam Kjærgaard - Ansøgning om indstilling til dommeruddannelse  - (Efter at være blevet 

opfordret af Merete Stæhr-Nielsen til at søge om at gå i gang med dommeruddannelsen for Schnauzere, vedhæfter jeg 

hermed min ansøgning til bestyrelsen for DvK, og håber, bestyrelsen vil behandle min ansøgning snarest muligt.)    

DvK vil gerne indstille Vibeke Rørdam Kjærgaard’s til dommeruddannelse. 

20.03.17 - Hanne K. Madsen DKK - Uddannelse til All Round Dommer - (   k   h                 D  ’s 

bestyrelse - efter indstilling fra eksteriørdommerudvalget - har godkendt Marie Petersen til at starte på uddannelsen til 

All Round Dmmer.)                                                                                                                                                              

Taget til efterretning. 

22.03.17 - Lonny Gulmark Prirsching DKK - Vedr. regel omkring afholdelse af Lydighedsprøver for 

specialklubber - (LP udvalget har valgt at lave følgende ændring i LP-vejledningen fra og med d.d. ”D  ’s 

sp c   k ubb   k   ku    ho    2  y   h  sp øv    o         c   o       ” slettes, hvilket giver specialklubber de 

samme muligheder for at afholde prøver.)                                                                                                                             

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

23.03.17 - Christina Kill DKK - Datoer for Formandsmøde 2018 og Repræsentantskabsmøde - (Til foreløbig 

orientering fremsendes datoer for Formandsmøde 2018 og Repræsentantskabsmøde 2019: Formandsmøde 2018:      

17. marts 2018 - Repræsentantskabsmøde 2019:16. marts 2019. Der vil senere blive fremsendt egentlige invitationer.)                              

 Taget til efterretning. 

26.03.17 - Poul Erik Skov Christensen - Forslag til brug af hjemmesiden til indkaldelse til generalforsamling  - 

(På grund af den svigtende postomdeling, vil det være en fordel at alt relevant materiale vedr. generalforsamlingen 

o s  b  v   b k      o   v   Dv ’s h     s     I den forbindelse kan det måske være relevant, at medlemmerne skal 

kunne logge sig på hjemmesiden med deres medlemsnummer.)                                                                                            

God ide fra Poul Erik,  

18.04.17 - Jette Nielsen DKK - Udstilling på Bornholm 2017-  (Som I sikkert ved, afholder DKK dobbelt 

international udstilling på Bornholm lørdag og søndag i weekenden den 19.-20. august 2017. - Udstillingen afholdes 

på Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne.)                                                                                                  

Taget til efterretning. 

https://www.dgi.dk/media/13829/skattevejledning-december-2016-med-2017-satser.pdf
https://www.dgi.dk/media/13829/skattevejledning-december-2016-med-2017-satser.pdf


21.04.17 - Jette Nielsen DKK - DKK’s udstillingskalender 2018 og 2019 - Nordiske udstillinger - (Til  orientering 

vil kennelklubberne i Nordisk Kennel Union (NKU) fra og med 2018 indføre en ny kategori af udstillinger kaldet 

Nordiske Udstillinger. - Udstillingerne afholdes i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark. På udstillingerne 

konkurrerer man om et nordisk certifikat, som vil være et skridt på vejen mod det nordiske championat.  De nordiske 

udstillinger er ikke internationale. Det vil sige, at man på disse udstillinger i stedet for CACIB til internationalt 

championat konkurrerer om certifikat til nordisk championat. - Certifikat til det danske championat kan opnås både på 

de nordiske og på de internationale udstillinger. - Detaljerne vedrørende tildeling af nordisk certifikat og nordisk 

ch  p o    v   b  v  o          o   s          D  ’s u s       s          for 2018. - Til næste år vil der blive 

afholdt 2 nordiske udstillinger i Danmark: Fredag den 11. maj 2018 i Roskilde (DKK) og lørdag-søndag den 4.-5. 

 u us  2018   B   u   (D  ’s     s 5   - I 2019 vil der også blive afholdt 2 nordiske udstillinger i Danmark: Fredag 

den 10. maj 2019 i Roskilde (DKK) og fredag den 21. juni 2019 i Vejen (DKK).)                                                              
Taget til efterretning. 

25.04.17 - Laila Lehmann DKK - Mulighed for at angive dato og klokkeslæt for hvor tilmelding skal begynde. -

(            ,        op        ks           p  ”  sø       ”     p øv   (      yp   b     G, b u sp øv ,    kp øv   

mv.) samt på Arrangement/Kurser/Træningshold. - Fremover er det muligt at indtaste en dato og et klokkeslæt for 

hvornår der åbnes for webtilmeldinger.)                                                                                                                           

God ide, som vi har taget til efterretning. 

01.05.17 - Agria Dyreforsikring Danmark - Danskernes kur mod ondt i sjælen går på fire ben - (Tusindvis af 

danskere kæmper hver dag med psykiske udfordringer som depression og stress. En undersøgelse fra YouGov på 

vegne af Agria Dyreforsikring viser, at kæledyr kan give nedtrykte danskere øget livskvalitet og højne deres humør.) 

Det har vi altid vidst - godt Agria nu også ved det. 

02.05.17 - Jens Glavind DKK - Overførsel - (Dansk Kennel Klub overfører ikke hunde fra følgende foreninger: 

DDA  www.dda-dogs.dk  EKC www.europeankennelclub.eu  CKC www.continentalkennelclub.com  Desuden er det 

beslutter, at der ikke overføres Labrador fra følgende foreninger: DRC www.drc-soltau.de  EKU www.eku-

dku.de  ERV www.rasse-hunde.de)                                                                                                                                      

Taget til efterretning. 

05.05.17 - Jens Glavind DKK - Støt op om HUNDENS DAG i hele landet - (Dansk Kennel Klub har igennem flere 

år fejret Hundens Dag af to omgange hhv. øst og vest for Storebælt - og vi gentager succesen fra sidste år med én 

kæmpe hundefest i hele landet på samme dag!)                                                                                                              

God ide, det støtter DvK op om. 

15.05.17 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation - (   k   h                 D  ’s  ks    ø  o     h   

godkendt Helle Maj Chrysidis til eksteriørdommer for Dværgschnauzer - alle farver.)                                                   

Taget til efterretning. 

19.05.17 - Tina Thorup Rask Larsen DKK - Invitation til raceparaden i Tivoli i København søndag den 10. 

september 2017. - (Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet via dette link: 

http://dkkhundensdag.dk/tivoli/register.php  - Efter 1. august åbner vi for tilmelding fra øvrige medlemmer på de racer 

vi ikke har modtaget tilmeldinger fra via specialklubber.)                                                                                                

Taget til efterretning og begivenheden kommer på DvK’s hjemmeside. 

31.05.17 - Jette Nielsen DKK - Tilbud om afholdelse af udstilling hos Vipperød Hallen - (Vi vil gerne tilbyde 

Dansk Kennel Klub at i kan afholde udstilling hos os, da vi havde en god oplevelse med en udstilling af  Welsh Corgi 

Cardigan sidste år. VI kan stå for forplejning af udstillere og vand og græs til hundene)                                                 

Er taget til efterretning, og DSPK undersøger for både DvK og DSPK muligheden for leje, og hvad Vipperød Hallen kan tilbyde os. 

 

 

http://www.dda-dogs.dk/
http://www.europeankennelclub.eu/
http://www.continentalkennelclub.com/
http://www.drc-soltau.de/
http://www.eku-dku.de/
http://www.eku-dku.de/
http://www.rasse-hunde.de/
http://dkkhundensdag.dk/tivoli/register.php


31.05.17 - Anne Orholt DKK - Pressemeddelelse forud for Hundens Dag - (Uddrag fra pressemeddelelsen: Den 3. 

 u      ”Hu    s D  ”, o  h    b    D  sk          ubs opdrættere, kredse og specialklubber dørene og giver dig 

mulighed for at møde dit måske kommende familiemedlem og dens tobenede familie. Ifølge Dansk Kennel Klub er 

det altafgørende, at din hvalp får fyldt bagagen op med gode oplevelser, inden den flytter hjemmefra.)                      

Godt initiativ fra DKK’s side. 

07.06.17 - Michael Smedemark Laub - Vil gerne anmode Dværgschnauzerklubben om at indstille mig til uddannelse 

til eksteriørdommer i klubbens fire varianter.                                                                                                                

DvK vil gerne indstille Michael Smedemark Laub til uddannelse til eksteriørdommer. 

08.06.17 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation - (DKK kan hermed meddele at D  ’s b s y   s  - efter 

indstilling fra eksteriørdommerudvalget - har godkendt følgende som gruppedommere: Carsten Birk - hele gruppe 4, 

Gitte Sundsdal - hele gruppe 4 (ny dommer), Anna Sofie Gothen - hele gruppe 6, Jessie Borregaard Madsen - hele 

gruppe 6.)                                                                                                                                                                                  

Er taget til efterretning. 

09.06.17 - Helle Agerskov - Tilladelse til parring - (Jeg vil anmode om tilladelse til parring mellem 

DK03832/2015 DKCH Chinon's Unlimitid Vision s/s og DK12095/2014 Chinon's Tax Free Two s                       

Begge hunde opfylder kravene og er øjnlyste uden bemærkninger. Hensigten med kuldet er at sikre genetisk variation 

i sort og bevare en sjælden linie.                                                                                                                                    

Tilladelse til parring er givet. 

5. Orienteringssager (lukket punkt) 

 a. Igangværende sager som verserer 

  1. Uddybelse vedr. disciplinærsag mod Helle Agerskov  

Bestyrelsen har besluttet at tildele Helle Agerskov en advarsel. Dan Bundgaard laver udkast til brev 

til Helle Agerskov. 

 b. Sager afsluttet 

 

6.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

1. Orientering om HTM og Noce Work på Dv ’s h     s   . 

Jenny Johansen har på eget initiativ lagt uddybende opslag om HTM på DvK’s hjemmeside, og hun er 

lige nu ved at lave et lige så uddybende opslag om Noce Work - Vi i DvK sætter stor pris på Jenny’s 

arbejde, fordi det giver alle vores medlemmer nem adgang til finde ud af,  hvad sådanne 

hundesportsgrene indebærer, og hvad de giver af muligheder - Stor tak til Jenny  

2. Vi har fået telefonisk henvendelse fra Beagleklubben vedr. ændring af 

kaninslæbsreglementet, det er især punktet vedr. kaninsslæbsdommere, man vil have 

ændret, idet det er meget svært at finde dommere på de betingelser, der er nu.                

Vi i Dvk’s sportshundeudvalg er åbne over for at mødes med folk fra 4-klub samarbejdet for at gøre 

vores kaninslæbsreglement endnu bedre, så vi afventer en ny henvendelse.  

      

b. Udstilling  

1. I 2012 ansøgte Katerina Checova bestyrelsen om godkendelse til at påbegynde 

dommeruddannelse for dværgschnauzer i DKK. Bestyrelsen godkendte og indstillede 

hende til dette, som I kan se i BM-referat af 3. marts 2012. Forskellige faktorer, bl.a. 

hendes daværende flex adresse og stigende arbejdspres besværliggjorde dette, og derfor 

valgte hun at vente. Nu ønsker hun, efter moden overvejelse, at gå videre med 

uddannelsen, og beder venligst bestyrelsen bekræfte den tidligere tilladelse fra 2012. 

Bestyrelsen bekræfter tilladelsen fra 3. marts 2012. Formand Pia Nissen deltog ikke ved behandlingen 

af dette emne - Næstformand Bjørn Madsen bekræfter på bestyrelsens vegne tilladelsen fra 3. marts 

2012 over for Katerina Checova. 

             d. Avl- og Sundhed - Intet nyt  

 

            



e. Lovudvalg  

 1. Status vedr.  ø       D        uov    ss      s   o  Dv ’s v   æ      I svaret 

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

forretningsudvalgets kalender var opdateret. - Venter vi stadigvæk på indkaldelse?       

Dan Bundgaard, som har sagen, afventer stadigvæk henvendelse fra DKK.   

 

f. Jubilæumsudvalg 

1. Status vedr. forberedelser til Dv ’s 40   s  ub  æu      05.08.2018.                                                                                                                          

Bestyrelsen har bestemt, at DvK’s 40 års jubilæums skal afholdes i og omkring Årslev Hallen på Fyn. 

Planlægningen af arrangementer er i fuld gang. 

 

7.   Regnskab - Intet nyt.  

       

8.   Hjemmesiden 

1. Deadline for sager der skal lægges på hjemmesiden. Der kommer let til at ske fejl og mangler, når 

der går for lang tid, inden ting til hjemmesiden bliver lagt på. 

Deadline er stadigvæk 14 dage. 

2. Skal vi ikke snart have nye billeder på hjemmesiden? Det er efterhånden mange år siden, de 

nuværende kom på, og tidens tand har nok gjort nogle af dem lidt kedelige.                                              

Jette Akselbo vil opdatere med nye billeder. 

 

9.   Bladet 

1. Conni og John Ammonsen har sagt deres redaktørjob op på grund af private gøremål, de har valgt at 

være på posten som redaktører indtil 31.12.17. Af den grund vil det nok være hensigtsmæssig igen at 

tage bladets fremtid op til drøftelse.                                                                                               

Bestyrelsen er ked af, at Conni og John ikke længere har overskud til at være redaktører, men vi har fuld forståelse for 

deres beslutning, og ønsker dem held og lykke med deres nye besiddelse. 

 

10. Medlemsadministration - Intet nyt. 

  

11. Eventuelt   

1. Fastsættelse af dato for fysisk møde i november på Motel La Tour i Aarhus.                                                                                      

Datoen er fastlagt til den 11. november.   

  


