
Ordinær generalforsamling d. 10. marts 2013 
 

Sted:    Danhostel Fredericia,  

Vestre Ringvej 98, 

 7000 Fredericia 

 

Tidspunkt:    Søndag den d. 10. marts 2013 kl. 13.00 

Tilstede ved generalforsamlingen:  19, heraf 14 stemmeberettiget. 

 

Dagsorden: 

 

Valg af dirigent: Poul Erik Skov Christensen. 

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 mindst 2 stemmetællere 

Thorkild Jensen 

Bjørn Madsen 

 

Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse 

 

Formandens beretning, Generalforsamling 2013. 

 

Præsentation af bestyrelsens arbejde 

Kære Alle. 

Så er endnu et år gået med lidt af hvert. Her kommer et lille resume over hvad der er sket i årets løb. 

 

 Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 4 har været via Skype.  

 

 

Økonomien er fortsat fornuftig, klubben har pr. 1 februar 2013, 887 betalende medlemmer, heraf 2 

husstandsmedlemskaber , en lille tilbagegang fra sidste år. Det skal dog nævnes at medlemstallet 

igen er på vej op. 

 Da medlemsadministrator fandt at medlemsadministrationssystemet var yderst vanskeligt at 

håndtere blev det besluttet at købe sig adgang til et medlemsadministrationssystem hos foreningen 

LET, til stor glæde for både medlemsadministrator og kasserer. 

Sundhedskontoen har på tiden et indestående på 27.515 kr.. Der er ansøgt om og udbetalt i alt 36 

tilskud af kr. 200,-.Pengene til sundhedsfonden kommer fra indbetalinger til klubbens hvalpeliste 

samt lotteri afholdt på klubbens udstillinger. Bestyrelsen har vedtaget at fortsætte dette tilskud 

foreløbig frem til generalforsamlingen 2014 eller så længe der er penge til det på sundhedskontoen. 

Pr. 1 januar indførtes følgende regel : Når der søges tilskud fra klubben til en øjenlysning, erklærer 

man sig samtidig indforstået med at resultatet indgår i DvK’s database. 

 

Der blev sidste år rejst et spørgsmål vedr. priser på øjenlysninger. Spørgsmålet gik på om det var 

øjenpanelet/dyrlægerne eller DKK der fastsatte disse priser. DKK har svaret, at det udelukkende er 

øjenpanelet/dyrlægerne. 

 



 

 

Vedtægter. 

 

På generalforsamlingen 2012 blev de foreslåede vedtægtsændringer godkendt med efterfølgende 

urafstemning samt af DKK, efter en fjernelse af sætning i § 5, der var i strid med DKK’s love – i 

brev af 12 juli 2012. 

DKK har dog i sin svarskrivelse samtidig anmodet klubben om at fremsætte yderligere 

ændringsforslag, for at bringe klubbens vedtægter i overensstemmelse med DKK´s 

Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove).  

Dette vil i givet fald udløse endnu en urafstemning = ekstra udgift for klubben på ca. kr.25.000. I 

bestyrelsen stiller vi os uforstående overfor DKKs anmodning, idet vi er af den opfattelse, at de 

nugældende vedtægter generelt tilgodeser DKKs ønsker, idet der står, at DvK til enhver tid er 

underlagt DKKs love. Men, vi vil bede lovudvalget træde sammen igen for at se nærmere på sagen 

 

 

Udstillinger. 

 

Der har været afholdt 6 klubudstillinger med lidt svingende antal tilmeldinger, men hvis vi skal 

dømme efter antallet af tilmeldte hunde til årets første udstilling i Ll.Skensved, ser det ud til, at 

tilmeldingerne igen er stigende. Pr. 1.januar i år er der  indført yderligere 2 klubtitler at konkurrere 

om, nemlig Junior KLBCH og Veteran KLBCH, titler der kan påføres stambogen mod et mindre 

gebyr til DKK. 

Vi fortsætter det gode samarbejde med DSPK om fælles arrangementer, så omkostningerne fortsat 

holdes nede.  

 

Udstillingsudvalget har i forbindelsen med generalforsamlingen bestemt sig for ikke at stille op igen 

Kun en ud af de 5 personer, af hvilke nogen igennem en årrække har påtaget sig dette arbejde, 

ønsker at fortsætte. Yderligere en person har meldt sig under fanerne, nemlig Vivian Seedorf. 

Bestyrelsen byder Vivian velkommen. Med flere forskellige opgaver der skal løses, er der nok at 

tage fat på for et nyt udvalg. Bestyrelsen takker det afgående udvalg for deres indsats. 

 

Afholdelse af lotteri i forbindelse med de 2 pokaludstillinger synes at være blevet en tradition, som 

Annelise Lange utrættelig står for. Disse lotterier gav i 2012 kr. 6.470 til sundhedsfonden. Flot gået 

og stor tak til Annelise, samt tak til alle der skænkede præmier til lotteriet. 

  

Også i år har Royal Canin givet store foderpræmier til samtlige vinderhunde. Vi takker firmaet og 

håber naturligvis på en fortsættelse af denne flotte gestus. 

 

 

Avl og Sundhed. 

 

Der er født  316 hvalpe fordelt på 69 kuld, heraf 5 hvide, 124 p/sa, 73 sorte og 114 s/s. 

Der er importeret 14 hunde, 3 p/sa, 6 sorte og 5 s/s. 

 

 

Avls- og sundhedsudvalget har ikke haft behov for at afholde fysiske møder i det forgangne år. 

 



Der har været 2 farveblandingsansøgninger. Den ene måtte desværre afvises da den kom i perioden 

hvor der var lukket for disse, fordi vi afventede PSK’s beslutning på det ændrede avlskoncept fra 

FCI i forbindelse med deres generalforsamling. Tyskland ønskede ikke at ændre på de gældende 

regler, da dværgschnauzeren forsat anses som en race med 4 farvevarianter. Ansøgning om 

tilladelse til farveblanding skal således som tidligere fremsendes til DvK efter gældende kriterier. 

 

Til gengæld fremsatte DKK sidste år ønske om at ændre avlskrav til avlsanbefalinger for en del 

racer, og i den forbindelse foreslog de at give mulighed for to typer stambøger, en for de opdrættere 

der overholdt klubbens anbefalinger og en anden for de der ikke gjorde. Klubben har besluttet der 

kun skal være en slags stambøger. 

 

 

Sportshundeudvalget  

 

har som sædvanlig haft et travlt år med afholdelse af 4 sporprøver og sportræning hver 14-dag, og 

der har været ros fra både deltagere og spordommere. Samarbejdet omkring fælles fodslag med de 4 

"sportstshundeklubber” (Dværgschnauzer-, Spidshunde-, Dansk Terrier- og Beagleklubben) kører 

upåklageligt. Det fælles prøvereglement vedr. kaninslæb, gældende fra 1. januar 2012, har fungeret 

fantastisk godt. Senest har sporleder Keld Nørgaard deltaget i et fælles møde arrangeret af DKK, 

med henblik på at lave et fælles prøvereglement for alle de klubber, der arrangerer blodsporsprøver. 

Men også sportshundeudvalget har været på ”slankekur”, idet Henny og Bjarne Nielsen af 

arbejdsmæssige årsager ikke ser sig i stand til at fortsætte som sportrænere i det nordjyske. Her har 

Thorkild Jensen tilbudt at være behjælpelig fremover. Lene Christensen har ligeledes trukket sig fra 

udvalget af arbejdsmæssige årsager. Alle skal have en stor tak. 

Der skal også rettes en tak til sporinstruktør Anne Grethe Rasmussen, der har skænket en pokal til 

Årets Elite-Sporhund i DvK 

Klubben ønsker også at takke Helle Gadeberg for de afholdte rally- og lydighedsprøver. 

 

. 

Den nye hjemmeside 

 

Den nye hjemmeside har også haft sin ilddåb. Som med alt nyt er der efterfølgende tilretninger, men 

der er kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger om, at siden virker indbydende og er nem og 

overskuelig at finde rundt i. 

Også arbejdet med klubbens øjendatabase skrider hastigt fremad, således at man på sigt vil kunne 

se både de oplysninger der ligger i DKK’s database, og øjenlysninger der foretages i udlandet og 

indsendes af ejerne. Vi takker Jørgen Rehder for hans store hjælp. 

  

Bladet:  

 

For at holde omkostningerne på bladet nede, blev det indført, at bladet max. må være på 32 sider. 

Herved vejer det nøjagtigt 50 g og kan udsendes til PostDanmarks laveste b-porto sats (undtaget 

herfra er dog december- og februar bladet). Af samme grund blev 8 farvesider sparet væk. Vi er dog 

igen oppe på 16 farvesider i hvert blad til samme pris som for 8 farvesider. Dette kan lade sig gøre 

grundet anden opsætning af trykformatet fra trykkeriets side. 

Bestyrelsen overvejer at udlove dusør til den der kan skaffe klubben en ny redaktør. 

 

 



 

 

Formandsmødet 

 

I år havde jeg desværre ikke mulighed for at deltage , men klubben var repræsenteret af Bjørn 

Madsen. Jeg deltog til gengæld ved formand for DKK Jørgen Hindse’s runde fødselsdag/jubilæum, 

hvor han som gave fra klubben fik en tegning af sin cairnterrier, udført at et klubmedlem, hvilke 

vakte stor glæde. Tegningen har været offentliggjort i Bladet. 

 

 

Pelspleje. 

 

Igen i år har der været afholdt pelsplejedage på Sjælland og i Jylland med stor tilslutning og 

tilfredshed fra deltagerne.  

 

Klubben afholdt i oktober et week-end seminar med Kate McMillan. Lørdagen omhandlede  

fundamental genetik, farvegenetik og hvordan man kan mindske risiko for genetiske sygdomme 

gennem vort opdræt. Søndagen var afsat til indførelse i trimningens kunst. Der var pæn tilslutning 

fra både fra ind- og udland, men det forholdsvise lave antal tilmeldinger fra danske opdrættere til 

seminariet omkring genetik kan undre en smule. 

 

Julebanko blev igen afholdt sammen med DSPK med et mindre overskud til begge klubber. 

 

 

I år skal vi sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer Marie-Louise og Flemming, og velkommen til to 

nye bestyrelsesmedlemmer, Malene Madsen og Bjørn Madsen. Vi vil gerne sige tak til både Marie-

Louise og Flemming for deres engagerede indsats for klubben. 

 

Vanen tro, vil jeg til slut på klubbens vegne takke de medlemmer, der er med til at holde hjulene i 

gang indenfor alle aktiviteter. Og i lighed med sidste år står der en flaske vin til følgende: 

 

Peter Fæsteager (revisor),  

Niels Jordal (revisorsuppleant),  

Bjørn Madsen (revisor, udstillingsudvalg),  

Annelise Lange (udstillingsudvalg, lotteri),  

Mette Riisberg Andersen (udstillingsudvalg),  

Janne Hay (udstillingsudvalg),  

Pernille Hedegaard (udstillingsudvalg),  

Bodil Jordal (Avls- og sundhedsudvalg),  

Katerina Cechova (Avls- og Sundhedsudvalg, Pelsplejekursus),  

Helle Maltha (traveture),  

Connie Ammonsen (pelsplejekursus),  

Lis Haberman (pelsplejekursus),  

Inge Lise Søgaard (hvalpeanviser, arrangør af pelsplejekursus),  

Tina Hansen (hjemmesidens hvalpeliste, klubshop),  

Henri Hansen (hjemmesidens hvalpeliste, klubshop),  

Thorkild Jensen (lovudvalg),  

Charlotte Bøgvad (agility & spring),  



Helle Gadeberg (agility & spring),  

Keld Nørgaard, (sporleder, og koordinator),  

Lene Bach (spor),  

Jørgen Nielsen (spor),  

Henny Nielsen (spor),  

Bjarne Nielsen (spor),  

Robert Jespersen (spor & agility),  

Bente Jespersen (spor & agility) 

 

Og så kommer vi til uddeling af pokaler, der i år går til flg. Klubvinder hunde indenfor udstilling og 

sport: 

 

Peber/salt: 

Sourcils All That Jazz  –  Louise Vig  

Sourcils Xpelliamus  - Louise Vig 

 

Sort/sølv: 

Tetu Save It For Me Satchmo - Hanne og Jørgen Rehder 

Nero Argento’s Assia Noris - Mona Løvendahl Kjeldgaard 

Sort: 

Mohner’s Gucci - Helle og Stavros Chrysidis 

Gran Caribe Fahrenheit - Pia Nissen 

Hvid: 

Rubin In White Vom Hella Hof - Janne Hay og Arne Petersen 

Klub Veteran: 

Schnauzerlyst’s Kiki Dee  S/S - Lene Bach og Jørgen Nielsen 

Newgate Frill’s Alanna p/sa                 -   Charlotte Bøgvad 

Årets sporhund: 

Maren Brems’ Filur - Anne Jensen 

LP1: 

Mirox Gaia La Belle - Kirsten Holm Iversen 

LP2: 

Solimans Indi - Erik Brasch 

LP 3: 

Solimans Indi - Erik Brasch 

Rally begynder: 

Starling’s Vanderbilt - Helle Gadeberg 

Rally Øvet : 

Frisenborg’s Bolette - Jenny Johansen 

Rally expert: 

Helar’s Toffifee - Helle Gadeberg 

Agility: 

Frisenborg’s Bolette - Jenny Johansen 

Spring : 

Newgate Frill’s Alanna p/sa                 -           Charlotte Bøgvad 

Allround : 

Frisenborg’s Bolette - Jenny Johansen 



 

 

Tillykke til alle hundene og deres ejere. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed.  

 

Det fulde regnskab kan ses inde på DVKs hjemmeside.  

 

Kommentarer – kreditorer konto 4377 – hvad ligger der i den? Vedrører et regnskab, som er 

afsluttet. Pengene der er gået i kassen. 

2170 annonceindtægt – hvor mange annoncer skal være – 15.000 kr. burde kunne få. Vi har et 

mindre eftersløb, som kun  

Klubshoppen har nogle udgifter til udstilling – forkert kontering, som vi i virkeligheden skal have 

kigget på i løbet af året. 

 

Regnskabet blev godkendt på den ordinære generalforsamling. 

 

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes 

Ingen ændringer. 

  

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsesvalget: 
Pia Nissen - Ikke på valg 

John Ammosen - Ikke på valg 

Lars Nielsen modtager genvalg 

 

Valgt til bestyrelsesmedlemmer: Bjørn Madsen og Malene Madsen. Lars Nielsen er genvalgt.  

 

Suppleantvalget: 
Ellen Nørgaard - Modtager genvalg 

 

Valgt til suppleant: Ellen Nørgaard. 

 

Revisorvalget: 
Peter Fæstelager - Modtager genvalg 

Bjørn Madsen - Ikke på valg 

 

Revisorsuppleant: 
Revisorer og revisorsuppleant vælges i henhold til vedtægterne på generalforsamlingen. 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jørgen Nielsen og Nils Jordal valgt til revisor  

Peter Fæstelager som revisorsuppleant 

 

Indkomne forslag  

Ingen. 



 

 

 

 

Fremtidig virksomhed: 

 

At arbejde for racens sundhed er evigt gældende. I forbindelse med den nye database opfordrer vi 

medlemmerne, til at tage kontakt hvis der hos deres hund påvises en alvorlig arvelig sygdom. Det 

vil være en fremtidig stor hjælp til at bevare racens sund og medvirke til at undgå eller begrænse 

forekomsten af disse sygdomme. 

 

Bestyrelsen vil fortsat forsøge at afse tid til udarbejdelse af et kommissorium for hvert udvalg. 

 

I forbindelse med den nye hjemmeside overvejer bestyrelsen også at etablere en klubside på 

Facebook. Denne side skal kun være af informativ karakter, såsom arrangementer, nyheder og 

vigtige informationer, og ikke til at promovere egne hanhunde og hvalpekuld. 

 

Der arbejdes ihærdigt på at få nye frivillige hænder til de forskellige udvalg. Som tidligere nævnt, 

en ny redaktør, og en eller flere til Avls- og sundhedsudvalget, ligesom udstillingsudvalget har brug 

for et par personer mere til at løfte opgaverne. Bestyrelsen krydser fingre for at det lykkes, så vi i 

klubben kan bevare de medlemsgoder vi har, såsom adgang til at se bedømmelser fra udstillingerne 

på hjemmesiden og meget andet. 

  

Eventuelt 

Torkild Jensen: Takker for DVKs arbejde, samt alle frivillige gives der en stor tak for de aktiviteter 

man kan hygge sig sammen med sin hund. Vi skal være bedre til at takke for det store frivillige 

arbejde. Ja der sker fejl, men det er det store arbejde, der primært skal takkes for. En særlig stor tak 

til Henny og Bjarne Nielsen, som har gjort et stort arbejde inde for sporarbejde og gjort meget for 

samarbejdet mellem hund og menneske. Husk at dreje munden opad – det er så dejligt. 

 

 


