
Referat fra generalforsamling i DvK den 13.03.2016 
 
Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben 
Søndag d. 13. marts kl. 13.00 
Hotel Jens Baggesen, Batterivej 3-4, 4220 Korsør 
  
Dagsorden: 
Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslår Poul Erik Skov Christensen. Generalforsamlingen tilslutter sig dette. 
 
Valg af mindst 2 stemmetællere 
Jørgen Nielsen og Janet Nielsen vælges. 
 
Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse 
Så er endnu en generalforsamling løbet af stablen, og vi skriver 2016. 
I år er vi en person færre, end vi har været på de fleste af de generalforsamlinger, der har været afholdt siden klubben 
blev stiftet. I begyndelsen af januar i år, mistede vi et menneske, der foruden at være en mand af sine meningers 
mod, også havde dybe rødder i vores klub, som medstifter af klubben, tidligere formand, dommer og ikke mindst 
opdrætter af vores race gennem mange år, Nils Jordal. 
At overtage en formands post kan have sine udfordringer, og jeg husker ganske godt at Nils, kort tid efter jeg havde 
betrådt formandsposten, spurgte mig hvordan det gik, og jeg svarede : Ah, der er da lidt problemer her og der. Nils så 
på mig og sagde: Kan du ikke tage lugten, så skrid …. Det var hårde ord, men han havde ret, og det gav mig den 
stædighed, jeg havde brug for..… Vi vil alle savne dine kommentarer og lune humor … Ære være dit minde Nils! 
Generalforsamlingen ærede stående Nils Jordal’s minde. 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 5 bestyrelsesmøder, 2 fysiske og 3 via Skype. 
Positivt er det, at vores klubs egenkapital trods alt fortsat er med pil opad efter flere år med økonomisk verdens krise, 
selv om bestyrelsen er opmærksom på det faktum at klubbens egenkapital kun er steget halvt så meget som sidste år. 
Det skyldes forskellige faktorer, som kassereren vil gennemgå i forbindelse med regnskabet. Der er ligeledes knap så 
mange penge på vores sundhedskonto som de foregående år, nemlig kr.21.715.56 pr. 30.09.2015 mod kr. 28.108,06 
på samme tid 2014, da der udelukkende har været udbetalinger til øjenlysninger, i alt 19,men ingen indtægter. 
Vores medlemstal pr. 30.09.2015 er 740 medlemskaber og i alt 1125 medlemmer, en lille nedgang i forhold til sidste 
år. 
 
Lovudvalget. 
Hvad angår klubbens udvalgsarbejde har lovudvalget lidt under, at måtte undvære Malene Madsen på grund af 
alvorlig sygdom, men Dan Bundgaard har udarbejdet en rapport til bestyrelsen vedrørende DKK’s opfordring til 
ændring af ordlyd i klubbens vedtægter, så vi, som tidligere nævnt nu er i færd med at få stablet et møde med DKK på 
benene og spare klubben for en større udgift til urafstemning. Bestyrelsen beder om forståelse for, at sådan et møde 
er vanskeligt at etablere, da de deltagende af bestyrelsesmedlemmer er fuldtidsarbejdende og tilmed bopælsmæssigt 
placeret i flere landsdele. Det passet sammen med at fange DKK’s direktør og jurist er ikke den letteste opgave, men 
med tålmodighed skal det nok lykkes. 
 
Udstillingsudvalget. 
I sommeren 2015 blev udstillingsudvalget beriget med endnu et medlem, da Morten Darré tilbød sin hjælp, og det er vi 
rigtig glade for. Morten beviste sit værd, da han, umiddelbart efter sin indtræden i udvalget, sammen med Tina 
Hansen klarede en svær opgave, i form af en pokaludstilling, med glans. 
I 2015 blev afholdt 2 dobbeltudstillinger og to enkeltudstillinger fordelt på øst og vest siden. Bestyrelsen prioriterer 
vigtigheden af kvaliteten på dommere, og variationen af nationaliteten, ligesom vi ønsker spændingsmomentet ved at 
invitere helt nye og for Danmark ukendte dommere. Vi mener det fremmer interessen for udstillerne, selvom det 
selvfølgelig ofte betyder meromkostninger til flyvebilletter og hotel. Vi har også fast indført gratis kaffe/the på vores 
udstillinger til stor tilfredshed og glæde for vores udstillere. Alt koster jo som bekendt, men bestyrelsen mener, der 
skal være plads til den slags, hvilket også betyder, at vi ikke helt har været i stand til at holde bugettet. I 2016 afholdes 
7 klubudstillinger, og vi er netop nu i gang med dommerinvitationer til 2017. 
DKK har pr. 1. januar hævet udstillingsgebyret med 5,- kr. i samtlige klasser, hvilket således også gælder klubbens 
udstillinger. 
På bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen sidste år, vedtog bestyrelsen som varskoet, at indføre 
reservecertifikat, hvad angår klubchampionattitlerne, klub jun.champion, klub champion og klub veteran champion. 
Det betyder, at hvis første placerede hund er fuldcertet, går certifikatet videre til næste i rækken. 
 
Avl og sundhedsudvalget. 
Der har ikke været brug for at afholde møder i udvalget, ligesom der heller ikke er indkommet ansøgninger om 
farveblandinger. 
I 2015 blev født 53 kuld, i alt 219 hvalpe, mod 57 kuld, 232 hvalpe i 2014. De 219 hvalpe er fordelt således, 3 hvide 
kuld, 6 hanner og 9 tæver. 14 sorte kuld, 37 hanner og 15 tæver. 15 S/s kuld, 28 hanner og 35 tæver og 21 kuld P/Sa, 
42 hanner og 47 tæver. Det betyder at antallet af fødte hvalpe hvide og p/sa er steget, mens antallet af sorte er faldet. 
Antallet af s/sølv er næsten det samme som sidste år. 



Sportshunde. 
Sportshundene har også i 2015 haft fuld fart på. En enkelt dværgschnauzer har haft helt specielt travlt, den har 
sammen med sin flittige fører i 2015 opnået championat i dansk Rally, norsk Agility, nordisk Agility og international 
Agility – super flot. Mange Dværgschnauzere har, ved forskellige stævner rundt omkring i landet, deltaget i 
Rallyprøver, Sporprøver, Agilityprøver, Springprøver, Lydighedsprøver, All-round prøver og Freestyle prøver, og 
adskillige af dem har opnået championat. Ud over den specielt flittige og dygtige dværgschnauzer jeg nævnte før, har 
vi opnået at få 6 kaninslæbschampions og 1 schweisschampion. 
I året der er gået, har Dværgschnauzerklubben tilbudt medlemmerne sportræning ca. hver 14 dag i mange af årets 
måneder, men det er fortrinsvis midtjyderne, der har været super aktive i denne sportsgren. 
 
Hjemmesiden. 
Webmaster forsøger som tidligere at følge med og op på opdateringer. 
 
Bladet. 
Sidste år trådte et nyt redaktør team til, Conni og John Ammonsen samt opsætter Sandra Madsen. Sidstnævnte 
valgte at trække sig efter kort tid, men lykkeligvis har et nyt medlem Kristina Klintø Nielsen tilbudt sin hjælp, og skal 
prøve kræfter med april nummeret i nærmeste fremtid, hvilket vi selvfølgelig er meget glade og taknemlige for. 
 
Bestyrelsen. 
Den 27. februar afholdt DKK formandsmøde på Fyn hvor næstformand Bjørn Madsen deltog. Bjørn Madsen vil lidt 
senere i korte træk fortælle lidt om, hvad der var oppe på mødet. 
Hvert år er der en række af dygtige og villige medlemmer der med glæde udfører et flot stykke arbejde til glæde for 
klubbens øvrige medlemmer og deres hunde. 
Det gælder alt fra administrativt arbejde til fysiske udfoldelser som traveture, hundesport, opstilling og oprydning  efter 
udstillinger m.m..  
 
Til alle disse uundværlige mennesker har vi foruden en stor tak, også en god flaske vin. 
Jørgen Nielsen, revisor John Ammonsen, revisor, redaktør og traveture 
Conni Ammonsen, redaktørmedarbejder 
Tina Hansen, revisorsuppleant og hvalpeliste opdatering 
Henri Hansen, klubshop 
Morten Darré, udstillingsudvalg 
Katerina Cechova, avls- og sundhedsudvalget 
Malene Madsen, avls- og  sundhedsudvalget, 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 
 
Igen i år er der nogle dejlige hunde og deres ejere vi gerne vil ære. 
Det gælder både klubbens årsvindere, de såkaldte guldhunde, og en række sportshunde der alle har gjort det rigtig 
godt i årets løb. 
 
Klubvindere 2015 er: 
Peber/Salt: 
Ugly Duckling’s Wild Wild West, ejer: Imber Gun Simberg, Sverige 
Sourcil’s Evening Star, ejer: Erwin Petersen og Louise Vig, Kgs.Lyngby 
 
Sort/Sølv: 
Top Secret Grasant, ejer: Pia Nissen, Højby 
Frisenborg’s Erna, ejer: Dorte Olsen og Kaj Olsen, Silkeborg 
 
Sort: 
Ugly Duckling’s Master Of The Game, ejer: Ulla Deichmann Bengtsson, Sverige 
Blackgalaxy Ultimate Moment-N, ejer: Charlotta Bergqvist, Sverige 
 
Hvid: 
Chottans Cotton Arrowgillan, ejer: Camilla Nilsson, Sverige 
Happy-Blanca Des Forbans Du Roc, ejer: Charlotte Orre, Sverige 
 
 



Klubveteranvinder er: 
Sourcil’s Rob Roy Macgregor, ejer: Ester Højgaard, Kgs.Lyngby 
 
Årets Sporhund: 
A-La-Sole Number Two Arcibald, ejer og fører: Ellen Nørgaard, Brabrand 
 
Agility og Allround klasse 1: 
Nero Argento’s Jes Julitta, ejer: Robert Jespersen, Risskov, fører: Bente Jespersen, Risskov 
 
Agility, Spring og Allround klasse 3: 
Frisenborg’s Bolette, ejer og fører: Jenny Johansen, Højbjerg 
 
LP1: 
Boegvad’s Elga Olga, ejer og fører: Charlotte Bøgvad, St. Heddinge 
 
LP2: 
Mirox Gaia La Belle, ejer og fører: Kirsten Holm Iversen, Tølløse 
 
Rally Ekspert: 
Frisenborg’s Bolette, ejer og fører: Jenny Johansson, Højbjerg 
 
Rally Champion, Rally Øvet og Rally Begynder: 
Sourcil’s All That Jazz, ejer og fører: Louise Vig, Kgs. Lyngby 
 
Bjørn Madsen - refererer fra formandsmødet, og fortæller om de tiltag som DKK vil arbejde på af få igennem, bl.a. at 
få ensrettet udstillingsreglementerne i hele Norden, således at alle klubtitler kan anderkendes i alle nordens lande.  
De arbejder også på at få oprettet juniortitler m.m. på DKK udstillinger. 
Han fortæller også, at det stadig ikke er alle hunde, der er registreret i Dansk Hunderegister. Bjørn har selv undersøgt, 
at 82% af de dværgschnauzere der er registreret i Dansk Hunderegister har DKK stamtavle. 
Gerhard Nagott spørger om, hvor ansvaret for registrering i Hunderegisteret ligger hos opdrætter eller køber.  
Pia Nissen fortæller at hvis hunden ikke er registreret i Dansk Hunderegister af opdrætter, er det ejers ansvar at få det 
gjort. Det er påbudt ved lov at alle hunde skal være registeret. 
 
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
 
Poul Erik Skov Christensen bemærker den store udgift, der er til udgivelse og udsendelse af bladet. 
Lars giver Poul Erik ret, og Pia anfører, at det er derfor bestyrelsen har stillet forslag til behandling senere på 
dagsordenen. 
Regnskabet godkendes og der gives meddelelse om ansvarsfrihed. 
 
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes:  
Bestyrelsen foreslår at man fastholder det nuværende niveau. 
Bodil Jordal mener at med udgiften på bladet, burde man hæve kontingentet med kr. 30,00 for at imødegå yderligere 
formindsket overskud/resultat til næste år. 
Forslaget sættes til afstemning og falder med 6 stemmer for og 18 imod. 
  
Bestyrelsesvalget og suppleanvalgets resultat bekendtgøres 
Da der ikke er andre der har stillet op til valget, fortsætter Pia Nissen, Dan Bundgaard og Jette Akselbo. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
John Ammonsen og Jørgen Nielsen genvælges som revisorer og Tina Hansen genvælges som suppleant. 
 
Indkomne forslag 
Der er indkommet et forslag til behandling fra DvK’s bestyrelse. 
Blades fremtid: I tråd med at bladudgifterne er steget meget voldsomt, ønsker bestyrelsen, at bladets fremtid bliver 
drøftet på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på den stadig større udgift, der er forbundet med at udgive Bladet. Som 
klubbens kasserer mener Lars Nielsen, at vi har råd til at fortsætte med Bladet, men at han er nødt til at gøre 
opmærksom på status. 
Bjørn Madsen - Bladet er det eneste ALLE medlemmer får. De som ikke bruger klubbens andre tilbud, får som det 
eneste et blad ind af døren 5 – 6 gange om året. Noget som mange ser meget frem til. 
Ulla Deichman - fortæller at man i Sverige har lagt deres blad på hjemmesiden, hvilket  har kostet en hel del 
medlemmer. 
Bestyrelsen er enig i, at det meget nemt kan komme til at koste medlemmer, hvis vi ikke fortsætter med bladet som 
nu. Men netop derfor ønsker bestyrelsen at høre generalforsamlingens mening.  



Charlotte Bøgvad - forklarer at et online blad giver mange vanskeligheder. 
Jørgen Nielsen - ønskede at vide, om man i fald bladet kom online, så skulle have login, da ellers alle, også ikke 
medlemmer ville kunne læse bladet.  
Louise Vig - kommenterer, at der for nuværende er råd til, at vi har bladet, og at klubbens penge jo skal anvendes til 
noget. 
Lars Nielsen - giver hende ret, der skal ikke ”bare” være en opsparing, der skal være noget for alle medlemmerne. 
Poul Erik Skov - foreslår at bestyrelsen fortsat overvejer bladets fremtid og vejrer stemningen frem til næste 
generalforsamling.  Han mente dog, at han personligt ikke ville have de store problemer med at få bladet online. 
 
Fremtidig virksomhed 
Bestyrelsens ønske var sidste år at få etableret pelsplejedage og at få sat dato på et opdrættermøde/seminar. Af 
forskellige årsager, begrænsede mulige dage og manglende plads på attraktive steder, er datoerne først kommet på 
plads nu. Den 25.09.2016 afholder vi opdrættermøde i Knudshoved, og pelsplejedag bliver den 20.11.2016 i Brøndby 
Strand, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi håber også, at der måske er nogen, der kunne tænke sig at lave 
lotteri et par gange om året i forbindelse med udstillingerne, så vi igen kan samle ind til klubbens sundhedskonto. 
Vi ønsker også i bestyrelsen at få uafklarede sager på plads, ordlyd i vedtægterne og bladets fremtid, begge dele har 
stor betydning for klubbens økonomi. 
 
Eventuelt 
Vedrørende udstillinger - ønskede Bodil Jordal dommere fra lande som Tyskland, Holland, Belgien, og ikke bare fra 
Østeuropæiske lande, og hun mente, at vi på dobbeltudstillinger kunne spare ved at bruge en ”billig” dommer en af 
dagene.  
Pia Nissen - udstillingsudvalgets argument for at bruge Østeuropæiske dommere er, at der er kommet mange nye 
emner, at de er billige at flyve til DK, og at det ikke er dommere som DKK bruger, DKK bruger meget ofte dommere fra 
de Nordiske lande, og nogle få fra Tyskland og Irland. Udstillingsudvalget mener, at det vil mindske antallet af 
udstillere på Klubudstillingerne, hvis vi bruger de samme som DKK.  
Bodil Jordal - fortæller, at der er kommet flere nye tyske dommere til, og Pia bad om en liste over disse. 
Bodil Jordal og Charlotte Bøgvad - foreslog at bestyrelsen opfordrede dommere fra DSPK til også at blive dommere 
for vores race, f.eks. Helle Maj. Formanden mente at det var op til den enkelte dommer at søge, hvis de ønskede det, 
dette blev bakket op af Gerhard Nagott. 
Vedrørende pokaler - Bodil Jordal spurgte også ind til hvorvidt pokalerne skulle udgå. 
Der har været en del snak om pokaler, da Jette Akselbo ikke længere vil/kan tage sig af disse. Dette mest begrundet 
af, at det tit er en kamp at få pokalerne hjem. Vi mangler flere pokaler som ”er blevet væk”. Når Jette beder udstillerne 
om at meddele, hvordan og hvornår de vil aflevere pokalerne, er der ikke en eneste, der henvender sig. 
Hvis ikke der er nogen, der henvender sig og vil overtage det administrative arbejde med pokalerne, vil de ”blive 
pakket og sat på loftet” 
Bodil Jordal - foreslog at de der havde doneret pokalerne, hver især administrerede opgaven med hjemkaldelse og 
aflevering på pokaludstillingerne.  
Bodil Jordal - foreslog også, at vi slog pokaludstillingerne sammen, så der fremover kun var en pokaludstilling på skift i 
Øst og Vest. 
Jørgen Nielsen - mente, at det stred imod ønskerne fra nogle af dem, der havde doneret pokalerne. 

Bodil Jordal - foreslog endvidere, at bestyrelsen skulle foranledige, at man kunne købe en ¼ side annonce i 
Dværgschnauzeren, hvilket efter hendes mening ville gøre, at flere ville annoncere i bladet - og at det dermed ville 
give øget omsætning til klubben  
Til afslutning takkede formanden dirigenten og overrakte en vingave, samt takkede alle fremmødte for en god 

generalforsamling. 

 

 

 

 

 

           Jette Akselbo, referent


