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Ordinær generalforsamling - Søndag den 9. marts 2014, kl. 13.00, 

Hotel Svenstrupgaard, Svenstrup Strandvej 3, 4220 Korsør 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere  

Poul Erik Skov Christensen blev valgt. 

 Ifølge vedtægternes § 11, skal der indkaldes 6 uger inden generalforsamlingen indkaldes. 

Generalforsamlingen skal afholdes inden for perioden 1. januar til 11. marts. Det kan konstateres, at 

generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

Valg af stemmetællere – Gert Pedersen og Charlotte Bøgvad vælges. 

 

Der er mødt 15 stemmeberettigede og 4 ikke stemmeberettigede op. 

 

Dagsordenen blev enstemmig godkendt. 

 

2. Bestyrelsen fremlægger årsberetning. 

 

Kære Alle. 

Hvert år når jeg sætter mig ned for at skrive formandens beretning om alt hvad der er sket i det 

forløbne år, så har jeg det som når man skulle til eksamen. Man ved at alle der er til stede skal 

vurdere om du og den øvrige bestyrelse nu har gjort deres arbejde godt nok.  

Godt nok … er jo altid en vurderingssag, det vigtigste må være, at vi alle har forsøgt at gøre vores 

absolut bedste. 

Her er et overblik om hvad der er hændt i det forgangne år. 

 

Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, heraf de 6 via Skype 

Klubbens økonomi må bestemt betegnes som god. 

For nuværende har vi 823 medlemsskaber og i alt 1308 medlemmer, sammenlignet med sidste år 

lidt færre, men der kommer bestandigt nye til i takt med at vores race bliver mere og mere populær. 

Vores sundhedskonto viser et indestående på Kr. 31.108,- en stigning på lidt over Kr. 3.000,- i 

forhold til sidste år trods udbetalingstilskud til øjenlysninger, som bestyrelsen har besluttet skal 

fortsætte så længe økonomien tillader. 

 

Vedtægter. 

Lovudvalget arbejder fortsat på en fuld revidering, for at bringe klubbens vedtægter i 

overensstemmelse med DKK’s  standard vedtægter ( de tidligere skeletlove ), således at de reelt 

bliver indskrevet med de særregler vi har i DvK. 

 

Udstillinger. 
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Vi har afholdt 6 klubudstillinger, med tilfredsstillende deltagerantal, der fortsat er stigende. 

Vivian Seedorf har valgt at trække sig ud af udvalget, og fremadrettet varetage anden opgave for 

klubben som medlemsadministrator. 

Sidste år indførte vi, som bekendt, nye klub vinder titler, bl.a. Klub Junior Champion titlen. 

Bestyrelsen valgte at revidere reglen for opnåelse af denne titel den 23/4-13, således, at en junior 

der på samme udstilling får både klub junior certifikat og eksteriør certifikat opnår titlen Klub 

Junior Champion på dagen. 

DvK’s og DSPK’s udstillingsudvalg forsøger fortsat at samarbejde om så mange udstillinger som 

muligt, og i den forbindelse har bestyrelsen vedtaget at der fra i år bliver afholdt dobbeltudstillinger 

både på Sjælland og Jyllandssiden. For at få puslespillet til at gå op, kommer der en ekstra 

klubudstilling i år, 7 i alt. 

Der er stort set fastsat dommere for 2014 og 15. 

Klubben har bestemt sig for at indkøbe et nyt kritikindskrivningssystem, udviklet for 

Spidshundeklubben, der vil lette arbejdet både på udstillingerne og efterfølgende kritikindskrivning, 

der fremover vil foregå elektronisk. Systemet er godkendt af DKK og koster Kr. 4.000,-. 

Også i 2013 har der været afholdt lotteri, hvilket har givet en indtægt til sundhedsfonden på Kr. 

2772,53. Vi siger tak til alle der har givet præmier til lotteriet, og ikke mindst til Annelise, der har 

brugt kræfter på at få det op at stå. 

Vi siger også i år tak til Royal Canin for flotte sponsorgaver til vores udstillinger. 

 

Kennel klondaike har, i anledning af deres 40 års jubilæum som opdrættere, indstiftet en stor flot ny 

jubilæums vandre pokal, der hvert år skal uddeles på årets første klubudstilling. Vi siger tak og et 

stort tillykke med jubilæet. 

 

Avl- og Sundhed. 

Der har heller ikke i 2013 været behov for afholdelse af møder i udvalget. 

Der er i 2013 født 223 hvalpe fordelt på 51 kuld, 10 hvide, 81 P/Sa, 43 sorte og 86 sort/sølv. 

Der har været 5 farveblandingsansøgninger, hvoraf en måtte afvises, da forældredyrene ikke 

opfyldte betingelserne. 

Den 16/11-2013 blev der afholdt et godt og konstruktivt avlsmøde på Fyn, trods en del afmeldinger.  

Den 2/2 i år deltog udvalg og undertegnede i DKK’s seminar Viden På Bordet på Landbohøjskolen, 

hvor diverse spændende emner blev præsenteret. 

 

Sportshundeudvalget. 

Sportshundene har som altid haft et travlt år. De har haft tilbudt 2 x rallyprøver og 2 x sporprøver, 

samt sportræning hver 14 dag. Det er især sporprøverne og sportræningen, der har været stor 

søgning til. 

Vi har desværre ikke fundet nye sportrænere i Vendsyssel, men har været så heldige, at 

Beagleklubben har tilbudt at dværgschnauzerne kan træne spor hos dem i Frederikshavn. 

Vores sportshunde har gjort det godt i det forgangne år. 

I Rally fik vi den første danske Rally Champion. 

I lydighed en ny Dansk Champion, og en deltagelse i DM. 

I Agility og Spring den første Svenske Agility Champion. 

I Kaninslæb to nye Danske Champions. 

I Schweissspor har den første danske dværgschnauzer bestået et 40 timers 1000 meter spor. 

Vi er stolte af vores dygtige og aktive sportshunde og siger stort tillykke til vinderne. 

Vi siger også stor tak til Helle Gadeberg for veltilrettelagte Rally og Lydighedsprøver i 2013. 
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Hjemmesiden. 

Hjemmesiden fungerer fint, men på grund af tidsmangel, sker opdateringerne ikke så hurtigt som 

det kunne ønskes. Af samme grund må databasen vente til der er bemanding til dette arbejde. 

Til gengæld er klubben kommet på Facebook med stor succes, da det giver mulighed for at nå 

hurtigt ud til et bredt publikum. 

 

Bladet. 

Den 30 juli 2013 besluttede bestyrelsen at takke ja til et tilbud fra trykkeriet C.J. Grafik, der kunne 

tilbyde bladet i fuld farve til stort set samme pris som hidtil, og yderligere en foreløbig besparelse 

på opsætning af bladet ,velvilligt varetaget af den nye redaktør. 

 

Formandsmøde. 

Der blev afholdt formandsmøde i sidste weekend på Fyn, hvor næstformand Bjørn Madsen deltog. 

 

Pelspleje. 

Den 12/10-2013 blev der endnu engang afholdt pelsplejekursus i Jylland til stor glæde for 

deltagerne. 

 

Et godt samarbejde er vigtigt for at få hjulene til at køre rundt, men alt godt får jo en ende. I dag 

skal vi sige farvel til John Ammonsen og tak for den loyale arbejdsindsats han har lagt i klubben, og 

samtidig sige et stort velkommen til Dan Bundgaard der nu træder ind i bestyrelsen … 

 

Jeg vil også som tidligere, benytte lejligheden til at takke de der trofast er med til at hjælpe og 

arrangere, hvad angår klubbens aktiviteter. 

Der er en lille erkendtlighed, i form af en god flaske vin til følgende : 

 

Nils Jordal  ( revisor ) 

Jørgen Nielsen ( revisor ) 

Peter Fæstelager ( revisorsuppleant ) 

Annelise Lange ( traveture og lotteri ) 

Katerina Cechova ( redaktør og avls- og sundhedsudvalg ) 

Helle Maltha ( traveture ) 

Lis Haberman ( traveture ) 

Flemming Jørgensen ( traveture ) 

Inge Lise Søgaard ( hvalpeanviser ) 

Tina Hansen ( klubshoppen og opdatering af hvalpeliste ) 

Henri Hansen ( klubshoppen ) 

Thorkild Jensen ( lovudvalg ) 

Charlotte Bøgvad ( agility og spring ) 

Helle Gadeberg  lydighed og rally ) 

Keld Nrgaard ( sporleder og koordinator ) 

Lene Bach ( spor ) 

Jørgen Bach ( spor ) 

 

Igen I år vil vi gerne sige tillykke til klubvinder hundene, udstilling og sport, og deres ejere, der 

med rette har fortjent deres diplomer og pokaler. 

 

Peber/salt : 
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NEWGATE FRILL’S CAJUN - Jakob Tveen og Kitte Borup 

NOXEMA’A GRETA GARBO - Oskar Ødegaard, Norge 

Sort/sølv : 

TOP SECRET GRASANT  - Pia Nissen 

FRISENBORG’S DIVA  - Dorrit Neertoft og John Andersen 

Hvid : 

URANUS VON NIEDERTHALEN - Lise Grønqvist 

CAPELLA’S OH MY DARLING CLEMENTINE - Camilla Nilsson, Sverige 

Sort : 

UGLY DUCKLING’S MASTER OF THE GAME - Ulla Bengtsson, Sverige 

MOHNER’S GUCCI  -  Helle og Stavros Chryssidis 

 

Klub veteran vindere : 

Peber/Salt : 

STARLING’S NARNIA  - Lone Dahl Nielsen 

Sort/sølv : 

SCHNAUZERLYST’S KIKI DEE - Lene Bach og Jørgen Nielsen 

Sort: 

SCHNAUZER-HUSET SAURON - Dorte Stephensen 

 

Årets sporhund : 

VENDELBOENS B CHRISTIAN AAGE- Via og Bent Hansen 

Lydighed LP 2 : 

MIROX GAIA LA BELLE - Kirsten Holm Iversen 

Lydighed LP3 : 

SOLIMANS INDI  - Erik Brasch 

Rally begynder, øvede og expert : 

SOURCILS ROYAL DEESIDE - Louise Vig 

Agility OG Spring, samt Allround : 

FRISENBORG’S BOLETTE - Jenny Johansson 

 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om 

ansvarsfrihed. 

 

Det fulde regnskab ligger som særskilt dokument. 

 

Nils Jordal fremkommer med bemærkninger til synlighed af hvad de forskellige poster dækker i 

regnskabet. Dette for at skabe større forståelse hos medlemmerne. Dette kan evt. gøres som noter til 

regnskabet, hvilket tidligere har været brugt i klubben. Mangler også en saldo balance. 

Hvordan kan man imødegå ønsket, samtidig med at det ikke bliver en belastning for de frivillige der 

arbejder med det, blev også drøftet. 

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at drøfte spørgsmålet, i den kommende periode, med 

henblik på at gøre regnskabet mere oplysende, evt. med noter og lign. initiativer. 

 

Regnskabet godkendes. 

 

En samlet generalforsamling tilsluttede sig ansvarsfrihed for bestyrelsen 
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4. Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes. 

Uændret, idet der ikke var forslag om justeringer. 

 

5. Bestyrelsesvalg og suppleantvalgets resultat bekendtgøres. 

Dan Bundgaard træder ind i bestyrelsen.. 

Pia Nissen er genvalgt. 

 

Suppleant Jette Akselbo, genvalgt. 

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

John Ammonsen blev valgt som revisor, Peter Fæstelager valgt som revisorsuppleant. 

 

7. Indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet. 

 

8. Fremtidig virksomhed. 

Bestyrelsen vil gerne at vi kan arbejde på at få hjemmesidens database op at stå, det samme gælder 

udarbejdelse af et kommissorium for hvert udvalg. 

Det får mig til at bringe emnet der blev berørt sidste år, om frivillige hænder til de mange klub 

gøremål på bane . 

Vi er, som så mange andre klubber, alt for få til alt for mange opgaver, og det bliver vanskeligere og 

vanskeligere at få nye ansigter til at stille op til hjælp med det arbejde vi alle nyder godt af. Ganske 

få personer dækker foruden deres bestyrelsesarbejde også mange andre opgaver, det mener 

bestyrelsen ikke er rimeligt. 

Tiderne har ændret sig, og derfor ønsker bestyrelsen at vi tager dette emne op her på 

generalforsamlingen, med henblik på ideer og forslag til, hvad vi kan gøre for at sikre klubbens 

overlevelse fremover til glæde og nytte for vores race, og deres ejere. 

 Mange bække små gør en stor å … 

 

Nils Jordal melder sig velvilligt under til bl.a. oprettelse af kommissorier og arbejdet med at 

opdatere sundhedsresultater på hjemmesidens database.. Bestyrelsen takker.  

 

9. Eventuelt  

Bodil og Nils Jordal bringer emnet om parring på tværs af farvevarianer op, og mener man bør 

spørge alle opdrættere om deres holdning til spørgsmålet.  

 

Formand Pia Nissen orienterede om, at opdrætterne blev forelagt spørgsmålet på opdrættermødet 

der blev afholdt i november 13. Bodil Jordal fremfører at ikke alle opdrættere var fremmødt, Pia 

Nissen mener at alle havde muligheden, og at årsagen til at emnet blev rejst var for at sikre vores 

race’s farvevarianter sundhedsmæssigt. Bodil Jordal ønsker at man undlader P/Sa og foreslår endnu 

et møde for opdrætterne. Bestyrelsen mener at fremmøde resultatet vil blive det samme, og 

pointerer at man fortsat vender emnet i bestyrelsen. Pia Nissen oplyser, at selv om man har generel 

tilladelse til farveblanding i Sverige, er det dog ikke mange der benytter muligheden. Farveblanding 

er et tilbud til opdrætterne ikke et krav, så absolut frivilligt om man ved en evt. indførelse vil 

benytte muligheden. Bodil og Nils Jordal mener der har været afholdt møder om genetik , 

repræsenteret på engelsk og med foredragsholder fra USA, så de tilbyder foredrag med ældre 

erfarne tyske opdrættere i stedet. 
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Bestyrelsen vil fortsat have fokus på racens fremtidige udvikling. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Pia Nissen overrakte en vingave med tak til dirigenten 

 

 

Referent : Malene Madsen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


