
REFERAT FRA DvK’s BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

 DEN 13. SEPTEMBER 2016 KL. 19:00 

 

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

Afbud fra: Redaktør John Ammonsen 

Referent: Ellen Nørgaard 

 

1.   Godkende af dagsorden. - Godkendt. 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14.06.16 - Godkendt. 

3.   Dato for næste møde. - 12.11.16 klokken 10:30 på Motel La Tour i Aarhus.  
 

4.   Orientering om indkommet post 

16.06.16 - Hanne K. Madsen DKK - Indstilling til uddannelse på flere racer - (DKK har behov for flere 

gruppedommere, og vi skal hermed meddele jer at DKK’s eksteriørdommerudvalg og DKK’s bestyrelse derfor har 

indstillet og godkendt Marie Petersen til at videreuddanne sig.)                                                                                    

Orientering taget til efterretning. 

24.06.16 - Ulla Hansen DKK - Skuer i weekenden - (DKK kan se at der er en del skuer i den kommende weekend 

og vil derfor lige minde om, at det IKKE er muligt at benytte IT kritik programmet til skuer. DKK arbejder 

fremadrettet på et IT kritik program til skuer, og de skal nok give besked, når dette er muligt at benytte, så indtil videre 

- husk, at man IKKE kan benytte kritik programmet til skuer, men må benytte Georgs program eller udskrive skue 

kritikkerne og benytte skrivemaskiner til formålet.)                                                                                                        

Taget til efterretning. 

27.06.16 - DKK Esbjerg - DogFunDay 2016 - (Tilbyder en stand ved deres populære arrangement, 

DogFunDay, søndag den 4. september 2016, KVIT OG FRIT.)                                                                           
DvK ønskede ikke en stand, og har derfor ikke reageret på tilbuddet. 

 29.06.16  - Bettina Larsen DKK - DKK bogholderi ferielukket - (DKK holder lukket i bogholderiet fra fredag den 

8.juli - mandag den 18. juli.                                                                                                                                          

Taget til efterretning. 

29.06.16 - Arild Kristensen - 70 årsjubileum - Norsk Schnauzer Bouvier klubb - (Invitation til festmiddag i 

forbindelse med at Norsk Schnauzer Bouvier klub  markerer sit 70 års jubilæum den 13. august 2016.)                     

DvK har sendt en hilsen. 

21.07.16 - Jens Glavind DKK - Gebyrer udstilling 2017- (Gebyrer for 2017 (særligt udstillingsgebyrer med 

svenske, norske og Euro angivelser).                                                                                                                               

Taget til efterretning. 

25.07.16 - Jette Nielsen DKK - Dommerlister for de første 4 af DKK's udstillinger i 2018. - (Listerne ligger som 

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

Taget til efterretning og Jette Akselbo sørger for opdatering på DvK’s hjemmeside. 

01.08.16 - Ulla Hansen DKK - Overførsler fra andre organisationer - (Fra 15. august 2016 ændrer DKK regler fra 

de nuværende til de nye regler fra 15.8.2016 - Reglerne vil blive påført hjemmesiden den 15.8.2016.)                        
Taget til efterretning.   

04.08.16 - Helle Agerskov - Ansøgning om parringstilladelse mellem: ROK MS 10-0005722 KORCH Wildrush 

Dream Catcher og DK10016/2012 DKCH KBHV Chinon’s Nautic Style.                                                            
Ansøgningen er godkendt da begge hunde opfylder betingelserne. 

http://www.dkk.dk/


18.08.16 - Christina Kill  DKK - Møderne den 3/9 og den 12/11- (Foredraget vedr. konflikthåndtering og emner fra 

møderne i Askov den 3. september på Fjeldsted Skovkro aflyses på grund af ringe tilslutning, de der har tilmed sig til 

foredraget denne dag overflyttes til 12.11.16)                                                                                                                

Taget til efterretning. 

30.08.16 - Ulla Hansen DKK - Specialklubfoldere til indlæg i stambøger - (Som et tilbud vedlægger DKK gratis en 

folder fra specialklubberne i stambøgerne. Folderen skal dog altid indsendes til DKK for godkendelse inden den går i 

trykken og indsendes til DKK.Folderen bør veje så lidt som muligt af hensyn til portoen, og må ikke være større end 

A5 format.)                                                                                                                                                                      

Bestyrelsen synes, det er en god ide, og vil tage initiativ til at fremstilling af en sådan folder iværksættes.  

04.09.16 - Helle Maj Chrysidis - Ansøgning om dommeruddannelse - (Og ansøgning om at gå dommerelev hos 

Gunnar Nyman i Andst den 8. oktober 2016.)                                                                                                              

Bestyrelsen har godkendt ansøgningen om dommeruddannelse, og videresendt ansøgningen til DKK. 

 

5.   Orienteringssager (lukket punkt) 

  a. Igangværende sager, som verserer 

      b. Sager afsluttet 

 

6.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

  1. Orientering fra Jette Akselbo om pris fra trykkeri på folder om sporarbejde.  

         Der arbejdes stadigvæk på sagen. 

   b. Udstilling 

  1. Administration af vandrepokaler 

      Vi mangler stadigvæk tilbagemeldinger fra en hel del pokalindehavere. 

  2. Jette Akselbo - Klubvinderpokaler kontra anden erindringsting. 

      Bestyrelsens indstilling til dette spørgsmål vil fremkomme som et punkt på dagsordenen på næste    

                                    års generalforsamling, idet vi der kan fremvise erindringstingene og dertil hørende brochurer.    

      

     c. Klubshop - Intet nyt 

 

             d. Avl- og Sundhed 

1. Ansøgning til de øvrige nordiske klubber om tilskud til MAC test da det                  

hovedsageligt er opdrætterne der. der ønsker at teste.                                                           

Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra de øvrige nordiske klubber. 

e. Lovudvalg  

1. Orientering fra Dan Bundgaard vedr. planlægning af møde med DKK ang.   

          uoverensstemmelser om DvK’s vedtægter.                                                                   

På grund af forskellige faktorer har det endnu ikke været muligt at fastsætte mødet med DKK 

7.   Regnskab - Intet nyt.  

       

8.   Hjemmesiden   

 1. Orientering fra Jette Akselbo om SLL kryptering af vores hjemmeside.  

     SLL krypteringen har fundet sted.  

 

9.   Bladet   

1. Redaktør John Ammonsen - Sponsorat til fotokonkurrence - Bladet har stadig ikke hørt fra Royal  

    Canin vedr. præmier til bladets fotokonkurrence.  

   Jette Akselbo har talt med Royal Canin, og de vil stadigvæk gerne sponsorere præmier til Dværgschnauzerens  

    fotokonkurrence. 

 

10. IT - Intet nyt. 

 



11. Medlemsadministration 

 1. Orientering fra medlemsadministratorAnne Buus om kursus i Tune den 5. april 2016.                          

Det var et udbytterigt kursus, og Anne vil kommer med en beskrivelse i Dværgschnauzeren af,  hvorledes man kan 

logge ind på medlems-logind. 

12. Eventuelt  

1. Næste års generalforsamling afholdes den 12.03.17 på Fyn.   

   


