
 

 

 

 

3. august 2017 

Referat fra generalforsamling i DvK den 12. marts 2017 
  
Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben Søndag d. 12. marts kl. 13.00, DSB KURSUSCENTER, FYRVEJ 1, 
5800 NYBORG    
 

Dagsorden 
 

Valg af dirigent:   
Bestyrelsen foreslår Poul Erik Skov Christensen.  
Generalforsamlingen tilslutter sig dette.  
  
Valg af mindst 2 stemmetællere: 
Jørgen Nielsen og Bjørn Madsen valgt 
 
Bestyrelsens årsberetning 2017 
Formand Pia Nissen: 
2017 siger kalenderen, og endnu engang er vi samlet til klubbens årlige generalforsamling. 
Inden vi går i gang med alle de praktiske informationer, der hører en årsberetning til, syntes jeg, vi skal mindes 
Grethe Vov Hansen, Kennel Soliman, der var med til at kendetegne vores klub igennem en lang årrække, og som 
pludselig måtte sige farvel til det liv hun holdt så meget af i november 2016. Grethe var med fra klubbens begyndelse 
og opdrættede gennem tiden et stort antal hvalpe med Soliman’s kennelnavn, et tydeligt poteaftryk i stamtavlerne 
på en mindre race som vores. Man må sige om Grethe, at hun var en farverig og bramfri person, der sagde sin 
mening, nogen gange lidt for lige ud, men vi, der kendte hende gennem mange år vidste, hun havde hjertet på rette 
sted. Du vil bestemt aldrig blive glemt Grethe. Ære være dit minde. 
 
Dvk’s bestyrelse har fra sidst og frem til i dag afholdt 5 bestyrelsesmøder, 3 via Skype og 2 fysiske. Endnu engang kan 
vi glæde os over et flot økonomisk opsving hvad angår klubbens egenkapital. Sundhedskontoen er som forventet 
faldet pr. 30.09.2016 til kr. 18.005,56 mod kr, 21.715,56 sidste år, da der ingen indtægter har været men kun 
udbetalinger til øjenlysninger, og få MAC testede hunde, i alt Kr. 4200,-.  Medlemstallet er faldet lidt, fra 740 
medlemsskaber og 1125 medlemmer pr. 30.09.2015 til 684 medlemsskaber og 1031 medlemmer pr. 30.09.2016. 
Årsagen til denne nedgang, skyldes ikke mindst at der i 2016 blev født betragtelig færre hvalpe end de foregående 
år. 
 
Lovudvalget. 
Bestyrelsen indrømmer, det har taget for lang tid, men nu er DKK’s jurist i færd med at gennemgå ordlyden i DvK’s 
vedtægter i forbindelse med DKK’s tidligere opfordring til ændring af denne . Dan Bundgaard har fremsendt brev til 
DKK den 08.02.2017, som vi nu afventer svar på. 
 
Udstillingsudvalget. 
Der har i 2016 været afholdt 7 udstillinger, deraf 3 dobbeltudstillinger og en enkelt, fordelt på øst- og vestsiden. 
Planlægning af 2018 udstillingerne er i fuld gang, i den forbindelse også en dobbelt jubilæumsudstilling i begyndelsen 
af august, hvor Dværgschnauzerklubben fylder 40 år. 



 

 

Udvalget har fået megen ros for udstillingerne og valget af dommere, ikke mindst fra de svenske udstillere der 
efterhånden udgør en stor procentdel af klubbens udstillere. Det er rart med positivitet og opbakning, sidstnævnte 
får udvalget også fra klubshoppens bestyrere, Tina og Henri Hansen, der altid hjælper med de mange praktiske ting, 
stor tak til dem. Positivt er det også, at det minus beløb der sidste år var på klubbens udstillingskonto, nu er ændret 
til et plusbeløb. 
 
Som sidste år har DKK hævet udstillingsgebyrene med kr. 10,-, for først tilmeldte hund og kr. 5,- på hvalpe og flere 
hunde med samme ejer. 
 
I september deltog Jette Akselbo i DKK’s klubsystem kursus vedr. udstillinger, og samtidig deltog Morten Darré i 
DKK’s ringsteward kursus. 
 
Som nævnt sidste år, har ingen meldt sig til at administrere vandrepokalerne, og Jette Akselbo arbejder stadig på at 
indkalde de sidste få pokaler i rækken. Når alle pokaler er i klubbens varetægt, vil de der har doneret pokalerne blive 
underrettet, med hensyn til hvad der skal ske i fremtiden. 
 
Avls-og Sundhedsudvalget. 
Udvalget har ikke afholdt møder i det forløbne år. 
Vores race har været trængt hvad angår fødte hvalpe. Af forskellige uheldige årsager, har mange kuld været små, 
nogle har mistet en del af kuldet ved fødslen og nogle tæver er gået tomme. Nogle opdrættere er stoppet eller har 
trappet ned. Det har medført lange ventelister hos opdrætterne, og frustrerede kommende hvalpekøbere, der 
kiggede forgæves på hvalpelister med meget få hvalpe. 
Helt nøjagtigt er der i 2016 født 37 kuld, mod 53 året før, i alt 160 hvalpe mod 219 i 2015. De 37 kuld fordeler sig 
således, 1 Hvidt kuld, 3 hanner og 3 tæver, 9 Sorte kuld, 17 hanner og 15 tæver, 12 S/S kuld, 33 hanner og 22 tæver 
og 15 P/S kuld, 35 hanner og 32 tæver.  
Der er i 2016 indkommet 3 ansøgninger om parring på tværs af farvevarianterne, alle har opfyldt betingelserne og 
alle er blevet godkendt. 
 
Hvad angår vores races sundhed, er vi kommet endnu et skridt længere, da der for godt et halvt år siden i USA blev 
fundet en genetisk test for sygdommen MAC, der kun findes hos dværgschnauzere og en enkelt race mere. Det 
betyder, at vi der opdrætter, ved en simpel test der kan foretages med et kindskrab på en steril børste, kan fastslå 
om hunden bærer genet eller ej. Testen kan tilmed klares af opdrætteren selv, hvilket gør det både let og økonomisk 
rimeligt at foretage testen, der koster ca. 500 dkr. Dvk’s bestyrelse har besluttet, i lighed med tilskud til øjenlysning, 
at give et tilskud til klubbens medlemmer på kr. 300,- mod at testresultatet er tilgængeligt for klubben. 
I forbindelse med metoden der gentestes på, blev der fra nogle medlemmers side draget tvivl om prøveresultaternes 
rigtighed. En skriftlig henvendelse fra Jakob Tveen, med ønsket om at resultatet kan komme på hundeweb er 
efterkommet, og rekvisition til test hos dyrlæge er under udarbejdelse hos DKK. Bestyrelsen pointerer, at der fortsat 
gives tilskud uanset om man vælger at teste selv eller hos dyrlæge. 
 
Den 25  september blev der afholdt opdrættermøde selv samme sted, som vi står nu, med 20 veloplagte opdrættere. 
Her var hovedemnet selvfølgelig MAC, men også andre interessante emner som hundefødsler og problematikken 
omkring dem, samt blæresten blev vendt af dyrlæge og forsker Stine Elkjær Madsen. En rigtig fin dag med megen 
ros. 
 
Der blev også tid til det mere praktiske i form af et pelsplejekursus i Brøndby Strand den 20.  november, hvor en 
større flok af tobenede og firebenede var mødt op for at lære basis pleje af deres hunde og et par tips til selv at 
trimme og pynte. Som altid, talte det sociale samvær rigtig højt, og alle gik glade og trætte hjem. 
 
Sportshunde. 
2016 har været et lidt mindre aktivt år blandt sportshundene end tidligere. Som så meget andet, er der flere årsager 
til dette – nogle er ikke længere medlemmer, og andre har valgt andre aktiviteter som eksempelvis Heel work to 
music/Freestyle, en aktivitet der stadig ikke har en årets hund titel.  
Der er blevet åbnet for muligheden af at træne spor for andre racer i klubregi, med succes, dog kan man ikke 
erhverve titler i denne sportsgren uden medlemskab.  DvK ser gerne, der kommer flere hunde/hundeførere på 



 

 

banen fremover. Der er derfor fremstillet en sporhundefolder med information  og fotos samt kontaktinfo, der kan 
sendes og omdeles, samt evt. lægges i stamtavlerne til nye hvalpekøbere. 
Vi har været så heldige at glade givere har doneret sportshundepokaler. Stor tak til Dorte Stephensen for Tjalfe’s 
mindepokal til Dagens Bedste Hund 400m/3t schweissprøve  i DvK regi, og til Ellen og Keld Nørgaard, Kennel A-La-
Sole for pokal til Årets Sporhund I DvK. 
 
Under sport hører vel også traveturene, som vi heldigvis har rigtig mange af og flere kommer til hele tiden. Det er vi 
rigtig glade for. 
 
DvK’s hjemmeside. 
Hjemmesiden bliver jævnligt opdateret efter behov. I 2016 blev det besluttet at betale for et SSL certifikat til 
kryptering , så udenforstående ikke har ulovlig adgang til siden. 
 
Dværgschnauzerbladet. 
Vores redaktørteam, bestående af Conni og John Ammonsen samt opsætter Kristina Klintø Nielsen klarer 
bladopgaven med bravur. De gør rigtig meget for at få et læseværdigt blad, der tilmed er flot sat op. Gode artikler og 
fotokonkurrence med gevinster, er sidste nye tiltag. Kristina har fået bevilliget en ny harddisk til sit flotte arbejde. 
 
Bestyrelsen. 
Bestyrelsen samarbejder som altid rigtig godt.  Anne Buus, der udover at være suppleant, også er 
medlemsadministrator har i det forløbne år været på et udbytterigt kursus i medlemskab. 
I år er formandsmødet i DKK blevet aflyst, da repræsentantskabsmødet falder tæt på, og da det stort set er de 
samme mennesker der møder op fra klubberne, var man fra begge sider enige om kun at afholde sidstnævnte. Dette 
foregår på lørdag den 18. marts 2017 hvor næstformand Bjørn Madsen vil deltage på DvK’s vegne. 
 
Mange af klubbens medlemmer har sikkert bemærket at der på Facebook, der for tiden formentlig er et af nutidens 
største og stærkeste medier, har været en del turbulens, i forbindelse med mit formands indlæg i oktober bladet. 
Indlægget var primært stilet til klubbens opdrættere, og foranlediget af en episode hvor en ret ny opdrætter, mod 
bedre vidende, besluttede at købe hvalp fra linjer med flere genetiske sygdomme og et meget tæt helt nyt tilfælde af 
PRA, der medfører total blindhed. Indlægget var en bøn til opdrætterne om at vælge sundhed før skønhed, i de 
tilfælde hvor de har kendskab til arvelige sygdomme, som racen heldigvis kun har i begrænset omfang. Som 
opdrætter har man ubetinget pligt overfor racen og de mennesker der skal købe ens hvalpe til at sikre sig, at man 
efter bedste viden avler på sunde linjer. Min personlige, og den samlede bestyrelses indstilling til dette er ufravigelig. 
 
Nu til noget jeg hvert år glæder mig til, nemlig at hædre de mennesker der med glæde lægger en del af deres 
arbejde og fritid i vores klub. 
 
Tak til alle jer, I er fantastiske, og derfor er der, som de foregående år, en lille erkendtlighed i form af en god flaske 
vin til hver af jer: 
John Ammonsen, revisor og redaktør 
Jørgen Nielsen, revisor 
Conni Ammonsen, redaktørmedhjælper 
Kristina Klintø Nielsen, bladopsætter 
Ingelise Søgaard, hvalpeanviser 
Tina Hansen, revisorsuppleant og opdatering af hvalpelisen 
Henri Hansen, klubshoppen 
Morten Darré, udstillingsudvalg 
Katerina Cechova, Avls- og Sundhedsudvalg 
Gerhard Nagott, lovudvalg 
Eia Shim Milo Andersen, klubvinderresultater 
Jenny Johansen, sportshundeudvalg 
Kirsten Andersen, sportshundeudvalg 
Hanne Madsen, spor 
Robert Jespersen, spor 
Annelise Lange, traveture 



 

 

Helle Malta, traveture 
Team Vestsjælland, traveture 
Lis Haberman, traveture 
 
Så fortsætter vi med at dele ud, nu er det dygtighed, skønhed og ære, det drejer sig om. 
2016 klubvinderne/guldhunde og sportshundevindere. Mange timers slid på alle måder skal vi her belønne. Super 
flot, I fortjener det, om nogen. 
 
Klubvindere 2016 er : 
Hvid: 
Chottans Cotton Arrowgillan, ejer: Camilla Nilsson, Sverige 
( Nr. 1 på den samlede top 10 liste over alle farver) 
Chagall’s Baby Bright Lights, ejer: Jeanette Schultz, Sverige 
 
Sort: 
Blackgalaxy Ultimate Moment-N, ejer: Charlotta Bergqvist, Sverige 
Ugly Duckling’s Master Of The Game, ejer: Ulla Deichmann Bengtsson, Sverige 
 
Sort/sølv: 
Ugly Duckling’s Seventh  Heaven, ejer: Eva Von Folsach 
Bergknallens Just For Me, ejer: Pia Brätigam Herou, Sverige 
 
Peber/salt: 
Ugly Duckling’s Wild Wild West, ejer: Imber Gun Simberg, Sverige 
Ugly Duckling’s n Cosa Nostra, ejer: Lars Nielsen og Pia Nissen 
 
Klubveteranvinder: 
Top Secret Grasant, ejer: Pia Nissen 
 
Årets Sporhund: 
Dolly Fin Björn, ejer og fører: Jannie K. Andersen 
 
Agility, Spring og Allround klasse 3: 
Frisenborg’s Bolette, ejer og fører: Jenny Johansen 
 
LP1: 
Boegvad’s Elga Olga, ejer og fører: Charlotte Bøgvad 
 
Rally Ekspert: 
Mirox Gaia La Belle, ejer og fører: Kirsten Holm Iversen 
 
Rally Champion; 
Frisenborg’s Bolette, ejer og fører: Jenny Johansen 
 
Rally Øvet: 
Sourcils All That Jazz, ejer og fører: Louise Vig 
 
Rally Begynder: 
Boegvad’s Elga Olga, ejer og fører: Charlotte Bøgvad 
 
Regnskab: 
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed- 
 
Regnskabet godkendes og generalforsamlingen meddeler bestyrelsen ansvarsfrihed. 
 



 

 

Kontingent og indmeldelsesgebyr: 
Bestyrelsen foreslår, at satserne for kontingent og indmeldelsesgebyr forsættes uændret. 
Generalforsamlingen tiltræder bestyrelsens indstilling. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af bestyrelsessuppleant: 
Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres, da bestyrelsen ikke har modtaget forslag til andre 
kandidater end de foreliggende. 
Lars Nielsen, Ellen Nørgaard, Bjørn Madsen forsætter som medlemmer af bestyrelsen og Anne Buus forsætter som 
suppleant i det alle er valgt uden modkandidater. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant: 
John Ammonsen og Jørgen Nielsen genvælges som revisorer og Tina Hansen genvælges som suppleant. 
 
Indkomne forslag 
Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til behandlig på generalforsamlingen 
 
Fremtidig virksomhed. 
Udover racens sundhed, der altid er tungt vejene for bestyrelsen, vil vi arbejde på at få flere seriøse opdrættere i 
klubregi. Det kunne være orienteringskursus for evt. nye og interesserede opdrættere med basis ”How To Do”. 
Så venter klubbens store event i 2018 = DvK’s 40 års jubilæum, hvor vi er i gang med planlægning af en lang weekend 
med sportsaktiviteter, udstillinger og jubilæumsmiddag. Planlagt tidspunkt er den første fredag, lørdag og søndag i 
august 2018. 
 
Eventuelt: 
Et medlem opfordrede til at aktiviteterne i klubben koordineres bedre. Til belysning nævnte medlemmet, at der 
samme dag var programsat sportræning. 
Bestyrelsesmedlem Dan Bundgaard oplyste, at for så vidt angår sportræning så bookes skovområder op til et år i 
forvejen og at der er træning med 14 dages intervaller. Således vil der ikke kunne undgås overlappende aktiviteter. 
 
Et medlem efterspurgte større opmærksomhed på HTM, Freestyle og Nosework, således at det bliver muligt at opnå 
titler i disse sportsgren på lige fod med andre sportsaktiviteter. 
 
På foranledning af et spørgsmål fra et medlem bekræfter kasseren, at bestyrelsen har besluttet, at bladet indtil 
videre skal forsætte på samme vis. 
 
Et medlem stiller spørgsmål til forsikringer, i det generalforsamlinge i 2013 overdrog en opgave til bestyrelsen med 
henblik på at afsøge mulighederne for klubforsikringer, herunder undersøge prisniveau. 
 
Bestyrelsen kunne oplyse, at spørgsmålet i 2013 tog udgangspunkt i om forsikringssleskaberne ville tegen 
sundhedsforsikringer på lignende vilkår som ansvarsforsikringerne i klubregi. Det var ikke muligt, at opnå rabatter 
eller andre fordele, da selskaberne har behov for præcise oplysninger om antal og alder på hundene for at de kan 
afdække risiko m.v.  
Projektet blev herefter opgivet. 
 
Generalforsamlingen afsluttes. 
 
 
Dato: Dato: 19. marts 2017 
 
 
Dirigent: 

 Referent: 

 
 

  

Poul Erik Skov Christensen  Dan Bundgaard 
 



 

 

 

 
 
 

 


