
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

 DEN 14. JUNI 2016 KL. 19:00 

 

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

Afbud fra Anne Buus og redaktør John Ammonsen 

Referent: Ellen Nørgaard 

 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt 

2.   Godkendelse af referater fra BM og konstituerende BM i Korsør den 13.03.16  - Godkendt 

3.   Dato for næste møde. - 13.09.16 kl. 19.00 via Skype 
 

4.   Orientering om indkommet post 

10.03.16 - Christina Kiil DKK - Nyhedsbrev marts 2016 - (DKK kommer her med lidt gode nyheder, til dem der 

administrerer klubsystemet i HUNDEWEB.)                                                                                                                 
Taget til efterretning. 

17.03.16 - Agria Dyreforsikring Danmark  - Påskemaden forgifter hunden - (Påsken nærmer sig med hastige 

skridt. Mange familier samles i helligdagene om frokostborde, der er fyldt med lækkerier. I et uopmærksomt øjeblik 

kan hunden få mulighed for at tage for sig af retterne. Men der er stor risiko for, at hunden kan blive forgiftet som 

følge heraf. Agria Dyreforsikring giver tips til en tryg påskeferie for din firbenede ven.)                                       
Taget til efterretning 

22.03.16 - Erik Andersen - Hundemessen i Brøndbyhallen - (Der skal afholdes hundemesse i Brøndbyhallen 20-22 

maj. Man vil gerne have så mange af specialklubberne med til at repræsentere og fremvise så mange racer som muligt. 

Det er en hundemesse, hvor der skal være masser af hunde.)                                                                                       
Ingen fra DvK’s bestyrelse deltog 

 23.03.16  - Ulla Hansen DKK - Kursus i DKK's klubsystem - (Som lovet på formandsmødet, så afholdes der 

kursus i Klubsystemet samt i administration af Dommerhistorik (som bliver tilgængeligt for klubber og kredse i løbet 

af sommeren). Kurset afholdes på Fjelsted Skovkro lørdag den 24. september 2016 fra kl. 9 til 16. Prisen er kr. 500 pr. 

person inkl. morgenmad og frokost.)                                                                                                                               
Jette Akselbo deltager i kurset. 

16.04.16 - Dorte Nielsen - Diplom og pokal - (Vedr. udlevering af diplom og pokal til Sort/Sølv tæve som blev 

klubvinder 2015.)                                                                                                                                                                  
Pokal og diplom er udleveret  

18.04.16 - Tina Thorup Rask Larsen DKK - Tivoli Friheden Aarhus 4. juni 2016 - (Der er officielt åbnet for 

tilmelding til raceparaden i Tivoli Friheden i Aarhus den 4. juni 2016. DKK håber at kunne vise rigtig mange skønne 

hunde frem, og det vil være en stor hjælp, hvis vi vil være med til at sprede budskabet via facebook og andre relevante 

steder.)                                                                                                                                                                                

En dejlig lille flok dværgschnauzere deltog i raceparaden i Tvoli Friheden.  

19.04.16 - Tina og Henri Hansen, Kennel Hetina - Ansøgning om parring mellem Ugly Ducklings War Admiral DK 

06848/2015, sort og Hetina´s Klokkeblomst DK 06403/2014, sort/sølv. Både han og tæve opfylder betingelserne for 

farveblanding.                                                                                                                                                       

Ansøgningen behandles under Avl- og Sundhed.   

25.04.16 - Christina Kiil DKK - Hundens Dag i Horsens den 4. juni 2016- (Orientering om program for aktiviteter 

i forbindelse med Kreds 5’s ”Hundens Dag” i Horsens den 4. juni 2016.)                                                                        

Taget til efterretning 

28.04.16 - Agria Dyreforsikring Danmark - Ny undersøgelse: Stigning i antal sygeforsikrede hunde - (En rask og 

rørig hund kan hurtigt ende på dyrlægens operationsbord. Til glæde for både hunde og hundeejere er et stigende antal 

danske hunde sygeforsikret. Det betyder, at en dyrlægeregning kan blive dækket helt eller delvist af et 

forsikringsselskab.)                                                                                                                                                    
Taget til efterretning 



28.04.16 - Ulla Hansen DKK - Kursus i Klubsystemet på Fjelsted Skovkro den 24. september 2016 

(Dagsorden til kurset i Klubsystemet for klubber og kredse på Fjelsted Skovkro lørdag den 24. september 2016 fra kl. 

9.00 til kl. 16.00. Prisen er kr. 500 pr. person inkl. morgenmad og frokost.)                                                                     
Som nævnt under post fra Ulla Hansen den 23.03.16 deltager Jette Akselbo i kurset. 

28.04.16  - Christina Kiil DKK - Invitation til møde den 3. september 2016 - (Dansk Kennel Klub inviterer jer til 

møde/foredrag på Fjeldsted Skovkro den 3. september 2016 med emner som sociale medier og konflikthåndtering.)      

Bjørn Madsen deltager i mødet. 

04.05.16 - Tina Thorup Rask Larsen DKK - Raceefterlysning til Tivoli Friheden i Aarhus - HUNDENS DAG - 

(DKK efterspørger flere racer til HUNDENS DAG i Tivoli Friheden.)                                                                   

HUNDENS DAG i Tivoli Friheden har fundet sted - se kommentaren under post fra Tina Thorup Rask Larsen den 18.04.16. 

 

04.05.16 - Lonni Gulmark Prirsching DKK - Klubstande i Vejen 2016 - (I forbindelse med DKK’s 3-dages 

udstilling i Vejen i år, vil DKK gerne tilbyde os en stand, hvor vi kan promovere vores race.)                                     
Udstillingen har fundet sted. 

06.05.16 - Rikke S. Neuenschwander - Hunde i Roskilde på Store Hestedag 3. og 4. september 2016 - (DKK og 

Store Hestedag arbejder igen i 2016 tæt sammen om at skabe et godt event for hundeejere første weekend i september, 

på dyrskuepladsen i Roskilde. - Formålet er at skabe en god stemning for nuværende og kommende hundeejere, med 

fokus på læring, hyggeligt samvær og ikke mindst at præsentere hundesporten og jeres hunde.)                                       

Dvk takker for tilbuddet, men har ikke mulighed for at deltage. 

09.05.16 - Ulla Hansen DKK - Kursus i DKK's Klubsystem - (DKK’s program for Dommerhistorik til brug for 

klubber og kredse, forventes færdigt snarest, så der er ændret lidt i dagsordenen for kurset.)                                            

Som kommenteret under post fra Ulla Hansen den 23.03.16, deltager Jette Akselbo 

09.05.16 - Christina Kill DKK - Invitation til møde den 3. september 2016 eller den 12. november 2016 - (Dansk 

Kennel Klub har valgt at imødekomme et ønske om 2 mulige datoer for møde om konflikthåndtering og sociale 

medier.)                                                                                                                                                                                  

Vi afventer DKK’s beslutning 

09.05.16 - Christina Kill DKK - HUNDENS DAG den 4. juni 2016 - (Dansk Kennel Klub er glade for at se i bladet 

HUNDEN, at der er god opbakning med arrangementer på HUNDENS DAG.)                                                                                              

Taget til efterretning. 

10.05.16 - Pia Paulsen DKK - Registrering af mentalbeskrivelser - prisstigning - (Som et led i kvalitetssikringen 

er det blevet besluttet, at mentalbeskrevne hunde i højere grad skal være med til at finansiere uddannelse og 

efteruddannelse af mentalbeskrivere.)                                                                                                                           

Taget til efterretning  

10.05.16 - Tina Thorup Rask Larsen DKK - Hundens Dag i Tivoli København 11. september 2016 - (Invitation 

til raceparade.)                                                                                                                                                              

 Invitationen bliver lagt på DvK’s hjemme- og Facebookside  

23.05.16 - Agria Dyreforsikring Danmark - For meget græs kan gøre din hund syg - (Mange hunde elsker 

smagen af græs, men man skal holde øje med, hvor meget hunden græsser. Et for stort indtag kan give mave-tarm-

problemer.)                                                                                                                                                                          

Taget til efterretning 

23.05.16 - Ulla Hansen DKK - Hotline nummer til udstillinger - (DKK har oprettet en IT-hotline til administratorer 

i klubber og kredse i weekender og på helligdage, hvor der afholdes klub/kreds udstillinger. - Der er 4 medarbejdere 

på DKK, som på skift påtager sig opgaven fra kl. 8 til kl. 16 på udstillingsdagene, hvis administrator skulle have brug 

for hjælp. Nummeret til hotline er = 56 18 81 48.)                                                                                                           

Dvk har med glæde noteret sig telefonnummer m.m. 



                       

 25.05.16 - Anne Orholt DKK - Reportage fra Hundens Dag 2016 - (DKK vil rigtig gerne lave en stor, samlet 

reportage fra dagen i næste nummer af medlemsmagasinet HUNDEN - derfor opfordrer vi hermed til, at I 

efterfølgende indsender et par billeder (i minimum 300 dpi-opløsning) samt et par linjer, evt. indeholdende beskrivelse 

af situationen.)                                                                                                                                                                                                                                                   

Enkelte dværgschnauzerejere har lavet arrangementer, og Pia Nissen vil undersøge, om nogle af dem har taget billeder, som kan bruges.     

31.05.16 - Jens Glavind DKK - Nyhed: Nose Work i DKK - (Nose Work bliver DKK’s nye trænings- og 

konkurrencedisciplin. Sporten stammer oprindeligt fra USA og har udviklet sig til en kæmpe succes. Nose Work er 

betegnelsen for en ny hundesport, hvor man træner hunden til at finde forskellige dufte i forskellige miljøer. Udover at 

være en konkurrencesport er det en sjov og udfordrende ”næseaktivitet” for alle hunde, uanset race og alder. Man kan 

læse mere om Nose Work i HUNDEN, februar 2016. I løbet af efteråret får aktive instruktører mulighed for at 

efteruddannelse i Nose Work )       

Ellen Nørgaard undersøger, om der blandt aktive sportshundefolk kunne være interesse for at dyrke denne nye sport.    

29.05.16 - Lise og Jesper Grønqvist - Ansøgning om farveblanding - (Søger om farveblanding af følgende hunde: 

Alexa WT Rezlark DK142290/2011 og Grønqvist Black Visper DK15188/2014.)                                                          
Ansøgningen behandles under Avl- og Sundhed.  

02.06.16 - Agria Dyreforsikring Danmark - Hver femte hundeejer bryder loven - (Det er lovpligtigt at 

ansvarsforsikre sin hund. Alligevel er knap hver femte hund ikke dækket af en hundeansvarsforsikring. Det viser en ny 

undersøgelse fra YouGov på vegne af Agria Dyreforsikring. Hundeejere kan ende i dybe økonomiske vanskeligheder 

uden en forsikring.)                                                                                                                                          
Taget til efterretning  

08.06.16 - Jens Heine DKK - Kaninslæbsprøver - (Det er nu muligt at lægge kaninslæbsprøver ind på hundeweb, 

med tilmelding og færdigmelding via hundeweb.)                                                                                                               
Oplysningen fra Jens Heine DKK er videresendt til sporfolket               

5.   Orienteringssager (lukket punkt) 

  a. Igangværende sager, som verserer 

      b. Sager afsluttet 

 

6.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

  1. Aflysning af sporprøve 29.05.16. 

      Sporprøven kunne ikke gennemføres på grund af dommerfrafald.   

  2. Orientering fra Jette Akselbo om pris på trykning af folder om sporarbejde.  

         Jette Akselbo modtager et tilbud om pris fra trykkeriet om få dage. 

   b. Udstilling 

1. Administration af vandrepokaler                                                                                       

    På trods af utallige opfordringer om hjælp til at administrere pokalerne, har ingen tilbudt deres     

     hjælp. I bestyrelsen er der stadigvæk ingen, som har tid til at være pokaladministrator. Så det er i  

     dag besluttet, at opgaven bliver løst på den måde, som Bodil Jordal foreslog på   

     generalforsamlingen den 13.03.16, nemlig at lægge administration af pokaler ud til dem, der har   

     givet pokalerne.           

2. Jette Akselbo - Klubvinderpokaler kontra anden erindringsting.                                    

    Det er i dag besluttet, at spørgsmålet fra Jette Akselbo tages op som et forslag til behandling på     

     generalforsamlingen i marts 2017. 

       

              

     c. Klubshop - Intet nyt  

 

             d. Avl- og Sundhed 



  1. Ansøgning om parring mellem Ugly Ducklings War Admiral DK 06848/2015,  

sort og Hetina´s Klokkeblomst DK06403/2014, sort/sølv. Både han og tæve     

opfylder betingelserne for farveblanding. 

Da begge hunde opfylder betingelserne, har DvK’s bestyrelsen godkendt parringen. 

2. Ansøgning om parring af følgende hunde - Alexa WT Rezlark    

    DK14229/2011 og Grønqvist Black Visper DK15188/2014. Både han og tæve   

    opfylder betingelserne for farveblanding. 
Da begge hunde opfylder betingelserne, har DvK’s bestyrelse godkendt parringen. 

            

e. Lovudvalg  

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

          uoverensstemmelser om DvK’s vedtægter.                                                     

Lovudvalget retter henvendelse til DKK og beder om et møde ang. udredning  af  

uoverensstemmelser i DvK’s vedtægter  

7.   Regnskab -Intet nyt 

       

8.   Hjemmesiden  

1. Jette Akselbo - SLL kryptering af vores hjemmeside – Vigtigt                                                                                                 

Af sikkerhedsmæssige årsager har bestyrelsen besluttet at betale for et SSL certifikat til kryptering af DvK’s    

 hjemmeside.  

9.   Bladet 

 1. Ny bladopsætter - Kristina Klintø Nielsen har nu opsat sit første blad for DvK, er hun tilfreds med  

sit ”nye” arbejde?                                                                                                                                     

Den nye bladopsætter gør et flot stykke arbejde. Tak til Kristina for hendes store forarbejde med at sætte sig ind i 

nyt program. 

10. IT 

 

11. Medlemsadministration 

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

     Da Anne Buus ikke er til stede i dag, udsættes punktet til næste møde, som er i september.  

13. Eventuelt  

1. Bestyrelsesmøde i Aarhus i november 2016 på Motel La Tour.                                                            
    Bestyrelsen har fastsat, at der skal holdes fysisk bestyrelsesmøde i Århus den 12. november 2016. Ellen Nørgaard  

     undersøger om mødet kan afholdes på Motel La Tour, 

2. Forslag fra John Ammonsen om fotokonkurrence i Dværgschnauzeren.                                         
    Bestyrelsen synes godt om forslaget, og Jette Akselbo vil undersøge, om der er mulighed for gavekort eller foder    

     til præmiering af billeder. 
     


