
 
 

Deltagere: Pia Nissen , Lars Nielsen, Ellen Nørgaard, Dan Bundgaard, Jette Akselbo 

Afbud fra: Bjørn Madsen, Anne Buus 

Referent: Jette Akselbo 

 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra BM den 19.05.15 – Referat godkendt. 

3. Dato for næste møde. 14.11.2015 La Tour, Aarhus  

 
4. Orientering om indkommen post 

 

 

11.05.15 - Anne-Sofie K. Sørensen DKK - Dommerønsker til DKK's internationale udstillinger i 2017 - 

(DKK beder klubberne om at fremsende dommerønsker). 

Taget til efterretning 

 

18.05.15 - Hanne K. Madsen - Autorisation af eksteriørdommer - (DKK’s bestyrelse meddeler, efter 
indstilling fra DKK’s eksteriørdommerudvalg, at de har godkendt Birgit Seloy som gruppedommer for gruppe 2 

 Taget til efterretning. 

 

21.05.15 - Helle Friis Proschowsky DKK - Info om ændring i DKK's etiske anbefalinger- En tæve bør 
maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. - Det er dog muligt at tage kuld nr. 6 på 
en tæve, eller benytte en tæve på over 8 år i avl, hvis der sammen med registreringsanmeldelsen indsendes en 
dyrlægeattest. 

 Taget til efterretning. 

 

26.05.15 - Lise Lotte Christensen DKK - Hvalpekuld til TV optagelser i juni måned- (DKK søger et dejligt og 

frimodigt hvalpekuld, som er 8-11 uger i juni måned, til et lille indslag i TV2’s sommer underholdningsprogram 

”Hvem sagde Vuf”. Folk kan søge om at være en del af publikum i programmet efter først til mølle princippet). 

 Taget til efterretning, lagt på hjemmesiden. Programmet kan ses på TV2. 

 

27.05.15 - Jette Nielsen DKK - Opdateret program for DKK's internationale udstillinger 2017- (Det, der er 

tilføjet, er datoerne for de nationale udstillinger i kreds 7 og kreds 3) 

 Set og taget til efterretning. 

27.05.15 - Christina Kiil DKK - Brev vedr. etiske anbefalinger sendt til Bodil Nicolaisen.  

(Tæve har fået kuld nummer 6). 

 Vi er orienteret. Pia Nissen har været i kontakt med DKK og der foretages ikke yderligere. 

   

29.05.15 - Trine Blume DKK - Hundens dag i Tivoli København den 13. september 2015 (Til arrangementet 

har DKK 3 forskellige grupper, som de søger deltagere til - se hvilke i opslaget på DvK’s hjemmeside) 

 Set og lagt på hjemmesiden. 

31.05.15 - Marie-Louise Ricard - Referater - (Kommentar til referaterne fra 15.03.15 - (Marie-Louise synes godt 

om den mere uddybende og oplysende form omkring punkterne). 

 Dejligt med ros. 

01.06.15 - Ulla Hansen DKK - Orientering om medlemsadministration via DKK's klubsystem - 

(Reminder om er mulighed for klubber og kredse til at administrere sine medlemmer og automatiske 

medlemsopkrævninger/ind) 

 Taget til efterretning. Vi benytter dog andet system som vi er godt tilfredse med. 

 

19.06.15 - Rikke S. Neuenschwander DKK - Hunde på Store Hestedag 5. og 6. september 2015 – (Store Hestedag 

tilbyder til specialklubber i DKK regi: Gratis specialklubstand på 3x3 meter, inkl. indgangsarmbånd til bemanding. 
Der kan tilkøbes strøm til stand. Gratis udstillingsplads. 2 indgangsarmbånd pr. tilmeldt hund (ét ekstra armbånd pr. 

ekstra hund). Specialklubben skal selv udsende/udlevere armbånd til udstillerne. Der faktureres kr 750 for strøm. 

DAGSORDEN TIL DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

DEN 11. AUGUST 2015 KL. 19:00 



Aktivitetsplads: Der stillers areal til rådighed hvis I vil stå for en aktivitet - gerne åben for gæster.Markedsføring: Er 

med i ”prisen). 

 DvK har valgt ikke at deltage. 

 

06.07.15.- DKK Esbjerg - DogFunDay - (Man ønsker at gøre DogFunDay til stedet, hvor alle hundeinteresserede 

i Esbjerg og omegn mødes og kan høre om de mange forskellige racer – og leve ammen med dem!) 

 Taget til efterretning, godt initiativ. 

 

14.07.15 -Jens Glavind DKK - Klubinstruktør uddannelse. (Vores Hundecenter tilbyder uddannelse for klub 

instruktører. Mere info på http://vores-hundecenter.dk/klub-instruktoer - Uddannelsen en ikke i DKK regi. 

 Taget til efterretning. 

24.07.15 - Camilla Majlund Nitz - Repræsentation i DKK DM – (DKK Kreds 6 skal lørdag den 29. august af 

holde DM i Rally og Lydighed, og søger i den forbindelse annoncører til kataloger og plancher 

 Taget til efterretning. Vi undersøger om vi kan nå at få annonce med. 

28.07.15 – Lise Lotte Christensen DKK – Information om nyt hundeprogram på TV2 (”Hvem sagde Vuf”, 

hedder programmet, og sendes hver onsdag aften) 

 Er på hjemmesiden. 

 
5 Udvalg: 

a. Sportshunde 

1. Status på uddannelse af sporinstruktører – Dan undersøger i udvalget. 

 
b. Udstilling 

1. Morten Darré – ny i udstillingsudvalget.  

Vi er rigtig glæde for at Morten er kommet med og han skal have ros for en stor indsats på 
udstillingen hvor han og Tina Hansen måtte trække det store læs om lørdagen, tak for det. 

 
c. Klubshop 

1. intet nyt 

 
d. Avl- og Sundhed 

1. intet nyt 

 
e. Lovudvalg 

1. intet nyt 

 

 

7. Regnskab 

1. John Ammonsen - Telefonpenge til redaktionen. 

Bevilliget. 
 

8. Hjemmesiden 

1. John Ammonsen - Oprydning på hjemmesiden. Jeg står under lovudvalg og webudvalg, hvilket 

er et par år siden, jeg var en del af. Samtidig er personer under bladudvalg også forkert. Jeg 

henviser til referat fra sidste GF, hvor der pointeres om opdatering af hjemmeside. 

Det kommer i orden. Jette gennemgår udvalg. 
 

9. Bladet 

 
1. John Ammonsen - Regler for hvordan nye Champions præsenteres i bladet. Regler 

nedfældes og lægges på hjemmesiden, så alle kan se hvordan og hvorledes. Der laves skabeloner til brug for 

samme, som også lægges på hjemmesiden - Det vil være god service for udstillere m.fl., og en særdeles stor 

hjælp for redaktionen 

  
Regler ligger på hjemmsiden -   
http://www.dvkweb.dk/wp-content/uploads/2012/11/Titler_til_gratis_sider.pdf 

http://vores-hundecenter.dk/klub-instruktoer
http://www.dvkweb.dk/wp-content/uploads/2012/11/Titler_til_gratis_sider.pdf


måske skal de fremhæves. Ser om vi kan gøre det mere overskueligt. 
Jette forsøger at lave en skabelon og få den lagt på op hjemmesiden. 

 

 

10. IT 

 
11. Medlemsadministration 

 

Opkrævninger for foreningsåret 2016 er udsendt. Medlemsadministrator Anne Buus har valgt at tage et kursus hos 

foreningen Let i september for at være bedre rustet til at varetage opgaven. 
 

12. Eventuelt 

Intet 


