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Dagsorden: 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Poul Erik Skov Christensen (PESK), generalforsamlingen godkender 

forslaget. 

 

Valg af mindst to stemmetællere 

Dirigenten lader punktet henstå til der bliver brug for stemmetællere. 

 

Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse 

Så skriver vi 2015, og med det endnu en generalforsamling. 

Vi har siden den sidste holdt 8 bestyrelsesmøder, heraf 3 fysiske, 2 i forbindelse med 

generalforsamlingerne og et i forbindelse med revision af regnskabet, resten via Skype. 

Klubbens egenkapital er meget positivt fortsat opadgående. 

Vi har pr. 30.092014,  795 medlemskaber og 1219 medlemmer. 

Jette Akselbo der i længere tid har taget hånd om vores medlemsadministration, har pr. 

01.01.2015 givet stafetten videre til Anne Buus, stor tak til Jette for denne indsats, og 

velkommen til Anne. 

Indestående på Sundhedskontoen er faldet en lille smule, da indtægten nu udelukkende 

kommer fra indbetalingerne på hvalpelisten, da Annelise Lange desværre grundet tidsmangel 

ikke er i stand til at stå for at arrangere lotteri mere. 

Hvad angår udbetalinger til øjenlysninger har der været 19, og bestyrelsen har besluttet at 

lade tilskuddet stige fra kr. 200 til kr. 300 i takt med at det er blevet dyrere at øjenlyse. 

 

Lovudvalgets arbejde: 

Lovudvalget har desværre uden held, været igennem et længere forløb i forsøget på at finde 

en mulighed for ikke endnu engang at skulle ændre i vedtægterne og dermed imødese en ny 

urafstemning, og vil i den forbindelse i løbet af 2015 forsøge at få et møde på plads med DKK, 

og høre hvad de ønsker omkring formulering. 

Hvis vi i den forbindelse ikke har andet valg end at omskrive i vedtægterne, vil bestyrelsen i 

fællesskab med lovudvalget bruge året til at gennemgå vedtægterne systematisk så vi sikre 

os, at der ikke skal yderligere ændringerne til senere, og samtidig indhente DKK’s godkendelse 

inden det skal bringes til torvs ved næste GF, da bestyrelsen bestemt ikke ønsker at belemre 

klubbens økonomi unødigt med en urafstemning. 

 

Udstillinger: 

Der er afholdt i alt 7 klubudstillinger i 2014 med generelt tilfredsstillende tilmelding, dog har et 

par af dem ikke været specielt rentable, og har derfor medført et mindre minus på bundlinjen. 

Dette skyldes et meget lavt deltagerantal på en enkelt udstilling i Jylland, samt det faktum at 

Shoppen nu igen regnskabsmæssigt figurerer under udstillingsudvalget. 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 17.12.2014 besluttet at der, i lighed med andre 

specialklubber, kun kan udstedes diplomer til klubtitlerne til medlemmer af DvK. Bestyrelsen 

ønsker med dette tiltag fortsat at give mulighed for at nye udstillere kan deltage uden 

medlemskab, men finder det naturligt at alle klubtitlerne er forbeholdt klubbens medlemmer. 

Dette har været tilfældet for Årets Klubvindertitel helt tilbage fra 1990 eller før hvilket kan ses 

i bladene fra dengang, og bestyrelsen har med denne beslutning ligestillet alle klubtitler. 



DKK har barslet med et gratis kritikskrivnings system der kan bruges på alle udstillinger. DvK 

har tidligere brugt et eget indkøbt system, men har for at ensrette og forenkle tingene valgt at 

gå over til DKK’s system snarest muligt. 

Eia Shim Milo Andersen har overtaget klubvinder point optælling samt kritikindskrivning på 

klubbens hjemmeside. Fremover vil kun klubbens egne udstillings resultater være 

tilgængelige, da alle har mulighed for at se resultaterne for DKK’s udstillinger på Hundeweb pr. 

2015 

Dommere for 2016 er stort set fastsat.  

Royal Canin har også i 2014 sponsoreret foderpræmier, stor tak til dem. 

 

Avl og sundhed: 

Bestyrelsen har i samråd med sundhedsudvalget og i overensstemmelse med DKK   valgt at 

opdatere og ændre reglerne for blanding på kryds af farvevarianterne, således at der fra 2015 

som tidligere stilles krav om ansøgning til DvK’s bestyrelse samt at forældre dyrene skal været 

præmieret med mindst Very Good. 

Der har været 8 farveblandingsansøgninger, hvoraf 5 er blevet godkendt, 1 er blevet afvist da 

betingelserne ikke var opfyldt, og 2, fra samme ansøger, er endnu ikke afgjort. 

I 2014 er født 232 hvalpe fordelt på 57 kuld. Heraf 10 hvide, 71 P/Sa., 83 sorte og 68 

sort/sølv. 

 

Sportshunde: 

Sportshundene har igen i år haft travlt. De har deltaget i Rallyprøver, Sporprøver, 

Agilityprøver, Springprøver og All-round prøver, samt sportræning hver 14 dag.  

Det er til sporprøverne og sportræningen der har været størst søgning. Dværgschnauzerne har 

desværre ikke haft interesse for at dyrke lydighed i 2014, men vi håber de melder sig på 

træningspladserne i 2015  

 

Vores sportshunde har gjort det godt i det forgangne år med hensyn til at opnå championater    

 

I Rally fik vi endnu en Rally Champion.  

I Spring har vi fået en Norsk Spring Champion.  

I Kaninslæb har vi fået fire nye Danske Sporchampions og den første Danske Elite 

Sporchampion  

I Schweissspor har vi fået endnu en Dansk Sporchampion og en Norsk Sporchampion  

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

Vi siger også stor tak til Helle Gadeberg for en veltilrettelagt Rally og Lydighedsprøve i 2014. 

 

Hjemmesiden: 

Webmaster ville ønske der var flere timer i døgnet, men gør fortsat hvad der er menneskeligt 

muligt for at opdatere så hurtigt det kan lade sig gøre. 

 

Bladet: 

Bladet har pr. 01.01.2015 fået nyt redaktørteam bestående af Conni og John Ammonsen, samt 

bladopsætter Sandra Madsen. 

Vi ønsker teamet velkommen til og god vind fremover, og takker den afgåede redaktør og 

bladbygger Katerina Cechova for hendes veludførte arbejde. 

 

Formandsmøde: 

Dette blev afholdt den 3 januar 2015 på Fyn, hvor jeg deltog på klubbens vegne. 

 

Bestyrelsen: 

På bestyrelsesmødet den 8 november2014 valgte Malene Madsen at trække sig fra bestyrelsen 

på grund af helbredsproblemer. Suppleant Ellen Nørgaard tilbød at træde ind i bestyrelsen i 

stedet. 



Bestyrelsen valgte at om rokere således, at Ellen Nørgaard overtog sekretær posten i stedet 

for Dan Bundgaard der bestrider bestyrelses medlems posten. 

Vi takker Malene for hendes arbejde i bestyrelsen, og er glad for hun fortsat vil sidde med i 

Avls- og sundheds udvalget samt lovudvalget. 

Malene kunne desværre ikke være til stede i dag, men bestyrelsen vil gerne sige Malene tak 

med en vin og blomstergave.  

 

Der er endnu et par personer vi i bestyrelsen mener vi skylder stor tak for mange års trofast 

og engageret arbejde for klubben på rigtig mange områder, ikke mindst hvad angår utrætteligt 

sporarbejde. Vi mener, at disse to mennesker, Ellen og Keld Nørgaard mere end nogen 

fortjener klubbens guldnål og æresmedlemsskab. 

 

Der er, ligesom de foregående år nogle mennesker der gør en indsats for klubben og dens 

medlemmer. Til dem har vi en god flaske rødvin som tak. 

Jørgen Nielsen, revisor 

John Ammonsen, revisor 

Peter Fæstelager, revisorsuppleant 

Katerina Cechova, redaktør 

Inge Lise Søgaard, hvalpeanviser 

Tina Hansen, klubshop samt opdatering af hvalpeliste 

Henri Hansen, klubshop 

Keld Nørgaard, sporleder og sporkoordinator 

Robert Jespersen, spor 

Bente Jespersen, spor 

Kirsten Andersen, spor 

Helle Gadeberg, lydighed og rally 

Jenny Johansen, rally, agility og lydighed 

Annelise Lange, traveture 

John Ammonsen, traveture 

Helle Maltha, traveture 

Lis Haberman, traveture 

Team Vestsjælland, traveture 

 

Igen i år er det med stolthed vi kan lykønske en række medlemmer med deres smukke og 

dygtige udstillings og sportshunde. 

Klubvindere 2014: 

 

Peber/Salt: 

Sourcils Evening Star   Ervin Petersen og Louise Vig 

Milliondollarbaby   Lars Nielsen 

 

Sort/Sølv: 

Top Secret Grasant   Pia Nissen 

Aqui Fun Fun Fun   Camilla Nilsson 

 

Hvid:  

Noxeema’s Jazzdancer   Lise Grønqvist 

Ultimo Bianco Of Taitas Ushabti  Camilla Nilsson 

 

Sort: 

Schnauzer-Huset Keep Rocking  Jannie Nielsen 

Bergknallens Giné Giné   Pia Brätigam Herou 

 

 

 



Klubveteranvinder: 

Sort/Sølv 

Schnauzerlyst’s Kiki Dee   Lene Bach og Jørgen Nielsen 

 

Årets Sporhund: 

Vendelboen’s B Christian Aage  Via og Bent Hansen 

 

Klubvinder Agility, Spring og Allround: 

Frisenborg’s Bolette   Jenny og Lars Jakob Johansson 

 

Klubvinder Rally Begynder: 

Svává’s  I’m Coco Chanel   Andrea Skibsted 

 

Klubvinder Rally Expert: 

Sourcils Royal Deeside   Louise Vig 

 

Generalforsamlingens kommentarer til beretningen: 

Niels Jordal bemærker det store overskud i regnskabet der ligger nu i forhold til for år tilbage 

hvor vi ikke havde penge i klubben, stor ros og tak til bestyrelsen og formanden. 

En lille kommentar til referaterne fra bestyrelsesmøderne, Nils Jordal finder dem ikke 

informative nok. F.eks. en ny dommer autorisation, der kunne det være rart at vide hvem det 

var. Det er taget til efterretning, bestyrelsen bestræber sig på at være mere oplysende, også 

omkring emnet indgående post. 

Louise Vig vil gerne vide hvilke hunde der er søgt farveblanding på og hvad der ligger til grund 

for farveblandingerne, at det er til interesse for klubbens medlemmer. Bodil Jordal tilslutter sig 

dette. Bestyrelsen lover at der kommer information i bladet.  

 

Marie Louise efterlyser ligeledes mere informative bestyrelsesmøde referater. 

 

Marie Louise anfører at hjemmesiden trænger til opdatering og tilbyder evt. hjælp i den 

forbindelse. Bestyrelsen erkender hjemmesiden trænger til opdatering og vil ligeledes her 

bestræbe sig på at få hjemmesiden gennemgået snarest muligt. 

 

Beretningen er enstemmigt vedtaget. 

 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed. 

 

Lars Nielsen fremlægger regnskabet punkt for punkt. 

 

Tina Hansen mener, telefon tilskuddet til hvalpeanviser bør tages op til revision, og måske 

deles, da hun ofte skal kontakte brugere af hvalpelisten i forbindelse med oplysninger. 

Bestyrelsen er enige, så det vil blive taget op. 

 

Bodil Jordal spørger om bladet sendes ud med alm. Post. Bodil mener at avispost kunne være 

et alternativ. Det er rigtigt at det er en stor udgift med Post Danmark, der er for et par år 

siden undersøgt andre muligheder men disse var for dyre. John Ammonsen undersøger om det 

er billigere at få bladet ud på anden måde.  

 

Dirigenten kommenterer at hans erfaring omkring Post Danmark er, at de ikke er til at 

forhandle med. 

 

Niels Jordal – det er ærgerlige penge at komme af med, men vigtige penge, det er vigtigt at 

bladene kommer ud til alle medlemmerne.  

Kasseren er enig i at det er en stor post at udsende bladet. 



 

Nils Jordal roser kasseren for regnskabet. 

Kommenterer at der stadig er nogle punkter, som f.eks. punkt 4017 der er svære at forstå, og 

vil gerne have alle punkter afklaret bedre. Ellers megen ros til kasseren. 

 

Rosetsponsorater. Annelise Lange mener det er for ringe at ikke flere ønsker at sponsorere de 

150 kr.  

Lise Grønqvist foreslår en stigning til 200,- kr. – men flere argumenterer for at der nok ikke 

kommer flere sponsorater hvis prisen stiger. 

 

Nils Jordal mener at erindre at sponsoraterne opstod da nogle medlemmer ønskede  der skulle 

være flere rosetter på udstillingen. Når interessen svigter, bliver der færre rosetter. Med 

overskuddet i klubben er der penge til rosetter, så der er ingen grund til at nogle få skal 

sponsorere.  

Tina tilbyder at sætte opslag op i shoppen hvis nogen vil donere.  

Formanden bakker Nils Jordal op i det faktum, at klubben har råd til rosetter. Måske kan 

mængden begrænses lidt i stedet, ligesom et lotteri hvad angår sundhedsfonden ikke er en 

nødvendighed, men et hyggeligt indslag som gerne tages op igen hvis nogen har lyst til at stå 

for det. 

  

Lars Nielsen - Det lyder som om vi ikke deler rosetter ud, men det gør vi, det er en del af 

udstillingsregnskabet og en del af minus på den post. 

Bodil Jordal foreslår at klubben betaler de basale rosetter men at vi ligesom i Sverige kunne 

indføre egen betaling for rosetter der hører til titlerne.  

 

Gerhard Nagott mener man nok skal passe på at det med rosetter ikke bliver for vanskeligt. 

Tror ikke på betaling for rosetter til titlerne, der er nogle der ikke vil betale for dette. Pengene 

må findes et andet sted. 

 

Anne Lise Lange – der skulle kun være de rosetter der er nødvendige – eller ejer må selv 

betale. 

 

Dirigenten foreslår det evt. tages op på et bestyrelsesmøde. 

 

Regnskabet er godkendt og er der er meddelt ansvarsfrihed. 

 

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes 

 

Gebyret fortsætter uændret 

 

Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres 

 

Bestyrelsesvalget: 

 

Bjørn Madsen: (genopstilling) 

Lars Nielsen: (genopstilling) 

Ellen Nørgaard: (genopstilling) 

 

Suppleantvalget:  

  

Ved fristens udløb var der indkommet 1 forslag til suppleantposten fra Anne Buus. 

Anne Buus er valgt uden modkandidater. 

 

 

 



Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

Revisorerne er genvalgt 

 

Tina Hansen valgt som revisorsuppleant 

 

Indkomne forslag: 

Ændrede betingelser for opnåelse af titlerne ’Klub Junior Champion , Klub 

Champion samt Klub Veteran Champion’. 

 

Pr. 1. januar 2015 har Dværgschnauzerklubben - DvK - ændret sine betingelser 

for erhvervelse af vindertitlerne 'Klub Junior Champion' , Klub Champion og Klub Veteran 

Champion. 

 

For at få titlerne bekræftet og erhverve diplom, skal hundens ejer fremover være 

medlem af DvK. 

 

Uden ejers medlemskab kan en hund dog stadig vinde de til titlerne tællende 

klubcertifikater, som reelt ikke kan anvendes til at erhverve titlen. Dette skaber grobund for 

dårlig stemning blandt udstillerne, hvilket er uhensigtsmæssigt. Herudover kan der ligeledes 

blive tale om tab af anmeldelsesgebyrer. 

 

Det må stå folk frit for, hvilke klubber de ønsker medlemskab af - vi har i Danmark 

foreningsfrihed. 

 

Hvorfor ønsker man at indføre en ureel og ulogisk intern konkurrence, der 

hindrer, at de hunde, der reelt vinder og er de bedste - ikke også vinder titlerne?  

 

Hvorfor ønsker DvK at oprette et A-hold og et B-hold af udstillere - udstillere der betaler det 

samme for at udstille? Dansk Kennel Klub - som DvK hører ind under - har vindertitlen 'Årets 

Racevinder' som kan erhverves UDEN ejers medlemskab. 

 

Forslag 1: 

Titlerne Klub Junior Champion, Klub Champion og Klub Veteran Champion skal kunne 

erhverves uanset om hundens ejer er medlem af DvK eller ej! 

 

Dorrit Neertoft - 3484    Mette Riisberg – 4389 

Jakob Tveen – 6978    Dorte Nielsen – 4833 

Camilla Nilsson – 7066   Helle Agerskov – 3724 

Ulla Hansen – 3436    John Andersen – 3484 

Bente Noga – 3309    Jannie Koertz Andersen – 6915 

Nette Vestergaard – 6876   Sol Hald Svensson – 4123 

Marie-Louise Ricard –3653   Inger Binderup-Schultz - 6388 

Anne-Kirstine Larsen, 7162 

 

Årskonkurrencen 'TOP10' 

 

Denne årskonkurrence har eksisteret i rigtig mange år, og er en rangordning af 

de 10 mest vindende hunde over året. Points til deltagelse opnås udelukkende på DvKs 

klubudstillinger, og har indtil for få år siden afspejlet den reelle konkurrence på den måde, at 

alle hunde, der reelt vandt, også deltog i denne rangordning gennem de points de opnåede. 

 

Det gør de ikke mere. Som reglerne er nu, vil hunde, hvis ejere ikke er medlem af 

DvK - blive fjernet fra TOP10 listen. Hunde længere nede på listen vil derfor rykke op på 

TOP10 listen ene og alene på grundlag af ejernes medlemsstatus og ikke på grundlag af 



dommernes placeringer af hundene på de enkelte udstillinger. Dette er en nedgørelse af 

dommernes afgørelser. 

 

Forslag 2 : 

Uanset medlemskab af DvK SKAL ALLE HUNDE stå påTop 10-listen i overens-stemmelse med 

vundne points. (Den tilhørende pokal kan på generalforsamlingen kun udleveres til 

medlemmer) 

 

Dorrit Neertoft - 3484    Mette Riisberg – 4389 

Jakob Tveen – 6978    Dorte Nielsen – 4833 

Camilla Nilsson – 7066   Helle Agerskov – 3724 

Ulla Hansen – 3436    John Andersen – 3484 

Bente Noga – 3309    Jannie Koertz Andersen – 6915 

Nette Vestergaard – 6876   Sol Hald Svensson – 4123 

Marie-Louise Ricard –3653   Inger Binderup-Schultz - 6388 

Anne-Kirstine Larsen, 7162 

 

Kommentar til det fremsatte forslag fra bestyrelsen: 

 

Dværgschnauzerklubbens bestyrelse kan ikke støtte det fremsatte forslag om, 

at lige stille ikke-medlemmer og betalende medlemmer af klubben. 

 

Bestyrelsen har i lighed med andre specialklubber indenfor DKK, besluttet, der 

alene kan udstedes et Klub Championat diplom til klubbens medlemmer. 

 

DvK´s bestyrelse er i henhold til klubbens vedtægter forpligtet til at fremme 

racens udvikling og arbejde for medlemmernes interesser. Det er bestyrelsens vurdering, at 

regelændringen tilgodeser begge interesser. Ikke-medlemmer kan stadig udstille uden et 

medlemskab og alt andet lige finder bestyrelsen det naturligt at klubtitlerne fordeles blandt 

foreningens aktive medlemmer. 

 

Reglerne om at årets guldhund alene tildeles medlemmer af Dværgschnauzerklubben, dette 

blev allerede anført tilbage i Dværgschnauzerbladet ’s december nummer fra 1991. 

Bestyrelsen har med ændringen også forsøgt at fastsætte ensartede regler. 

Det fremgår bl.a. klubbens sporreglement, at deltagelse i sporprøve er betinget 

af at ejer er medlem af dværgschnauzerklubben. 

 

Bestyrelsen er overbevist om, at reglen ikke vil skabe en dårlig stemning eller føre til tab af 

anmeldelsesgebyr, tværtimod vil det skabe en øget konkurrence blandt klubbens medlemmer, 

vel og mærke medlemmer, som med deres kontingent bidrager til klubbens forsatte eksistens. 

 

Bestyrelsen anfægter på ingen måde grundlovens § 78, men friheden til at oprette en forening 

er ikke det samme som, at enhver har krav på at nyde godt af de goder 

som en forening tilbyder sine medlemmer, uanset, at man ikke ønsker at være medlem af 

samme forening. 

 

Det er for eksempel klart at Sygeforsikringen Danmark alene yder støtte til 

medlemmerne. 

DKK stiller ikke krav om medlemskab af DKK, men der er et krav om, hunden er 

stambogsført af DKK eller af en anden klub/organisation anerkendt af FCI. Adgangen til DKK´s 

konkurrencer er således ikke fuldstændigt frit. 

 

Bestyrelsen respekterer foreningsfriheden og det valg man derved træffer ved 

ikke at være medlem af foreningen.  

 



Vedrørende konkurrencen til årets Klubvinder/Guldhund har denne konkurrence, som 

minimum de seneste 25 år været forbeholdt klubbens medlemmer. 

Bestyrelsen er uforstående over for, at  interne klubtitler skulle udgøre en 

nedgørelse af dommernes afgørelser. 

  

Dommerne uddeler certifikater efter gældende regler, det er der ikke ændret på. 

 

Titlen som Årets Klubvinder er i sagens natur, alene udtryk for, at Klubvinderen 

er bedste hund blandt de betalende medlemmers hunde. 

Der ligger ingen nedgørelse af dommerstanden heri. 

 

Debat vedrørende forslag 1 

Marie Louise Ricard anfører at facebook følgerne har kunnet se en lang debat. For ML virker 

det lidt dobbelt moralsk, når ikke medlemmer kan få certifikaterne men ikke diplomet/titlen. 

Det vil måske også give et bedre flow – så der ikke spærres af nogle der ikke kan bruge 

certifikatet. 

 

Bodil Jordal – kommenterer, man kan blive DKK champ. uden at være medlem af DKK ligesom 

du kan få andre titler også i udlandet uden medlemskab. Det synes rigtigt at alle kunne få 

diplom. Det kan gøres som i DSPK hvor det koster at få et diplom hvis du ikke er medlem. 

Certifikatet skal også kunne vandre.  

 

Dan Bundgaard - har været inde og studere specialklubber hvor 28 andre har krav om 

medlemskab. Bestyrelsen har diskuteret problemet med udstillere der tager certifikater der 

ikke kan bruges. Bestyrelsen kikker på muligheden for reservecertifikat så der ikke spærres for 

videregivelse af certifikatet. 

 

Debat omkring forpligtigelse og at alle betaler for at komme på udstillingerne. Bestyrelsen 

præciserer at alle er velkommen til vores udstillinger, men ønsker man klubtitlerne bør man 

være medlem. 

 

Gerhard Nagott spørger, hvad formålet er ved at tage en medlemstitel hvis man ikke er 

medlem.  

 

Marie Louise Ricard principielt er det medlemmer der skal modtage. Men alle skal kunne blive 

klub champion, men tilslutter sig Bodils forslag.  

 

Gerhard Nagott - klubbens forpligtigelse er primært over for medlemmerne.  

 

Tina Hansen - har ikke fulgt med på facebook. Er træt af kommentarer og debatter på 

facebook, det skræmmer eventuelt nye medlemmer væk. 

 

Bodil anfører at det før er set at nogen der ikke kan bruge dem, spærrer for andre og samler 

17 certifikater, kun for at promovere sig selv, det kender vi alle. Nogle vil komme og stille 

deres hunde kun for at træde på andre. De skal ikke have muligheden, vil de have titlen, der 

er officiel, kan de det men de skal betale for diplomet. Vi kan risikere der er nogen der 

kommer udelukkende for at genere andre. Forslaget skal overvejes. Det må være muligt at 

finde en løsning. 

 

Annelise Lange - det er klub champion titlerne – klubbens titler skal være for medlemmer alle 

andre skal betale.  En af grundene til at mange står og tager certifikater er at hvis du vil være 

klubvinder skal du komme på alle udstillinger.  

Det ville være rart med et reserve certifikat. Men er det noget vi i klubben selv kan bestemme. 

 



Formanden - Hvad angår klubtitlerne kan klubben bestemme om vi skal have et reserve 

certifikat. Ejer kan fortælle om hunden er fuldcertet, og certifikatet vil blive givet videre til 

næste hund i rækken der har en præmiering der giver mulighed, det har vi netop diskuteret på 

bestyrelsesmødet i dag.  Ønsker man en klubtitel bør man være medlem af klubben, kan ikke 

forstå at nogen finder det forkert.  

Alle skal have lov til at komme på udstillingerne og har mulighed for at tage certifikaterne. Er 

de ikke medlem så kan certifikaterne gemmes, hvis udstilleren melder sig ind senere, kan man 

få verificeret titlen. Er hunden fuldcertet skal certifikatet gå videre. Det er ikke rimeligt at ikke 

medlemmer skal have samme rettigheder som medlemmer, det koster trods alt at fremstille 

og sende et diplom.  

 

Eia Shim Andersen tilbyder at registrere klubvinder certifikaterne, og kommenterer at hun ikke 

er medlem af facebook da tonen ofte kan være ubehagelig. 

 

Britt Kluge -  der bliver talt meget om penge. At vinde en klub titel, det skal være en ære. Hvis 

første vinder er fuldcertet, skal næste tilbydes certifikatet. Så slippe udstillerne ikke af sted 

med at genere hinanden i ringen. 

 

Marie Louise Ricard - Jeg giver ret i at tonen på facebook er way out – ”læser op af udsnit fra 

facebook”. Ikke særlig pænt sprog. 

  

Pia Nissen - det er måske lidt bramfrit sagt, men rigtigt – skæmmer hvalpekøbere væk. Det er 

synd at det går ud over potentielle medlemmer. 

 

Nils Jordal - Det vi sidder og diskutere er ikke ligegyldigt, men er med til at holde tonen i vores 

klub. Når man sidder ansigt til ansigt er tonen nødt til at være pænere, på facebook sidder 

man ikke ansigt til ansigt og det er lettere at være grim i sin udtryksform. 

Det kunne være en mulighed at nedsætte et lille udvalgt blandt de mange dygtige medlemmer 

i klubben til at udarbejde den rigtige måde at uddele titlerne på. 

 

Bodil Jordal - Er ikke på facebook.  Fordi 28 klubber gør på en måde – behøver vi ikke at gøre 

det samme. Vi skal gøre hvad der er bedst for vores klub. Der er en gruppe indenfor racen der 

er interesseret i at lave så meget ballade som muligt. Det skal de ikke slippe godt af sted med. 

 

Anette Johansen – første gang på generalforsamling. Foreslår man vender ryggen til dem der 

skaber problemer, og slet og ret ignorerer dem, for at sætte en stopper for dem. 

 

Tina Hansen forklarer at nye hvalpekøbere ikke er interesseret i den slags. Sidder ofte med 

folk i trimmerummet der siger at de ikke vil være medlemmer på grund af den slags. 

 

Annelise Lange mener at mange ikke kender til interne stridigheder, men at det bliver 

udbasuneret og vi skal være bedre til at lægge låg på. 

 

Formanden afslutter debatten. 

 

Annelise Lange har ret. Tingene bør ties ihjel, men det kan være svært. Mener at hvis det skal 

være muligt at få titlerne uden medlemsskab – så skal det koste at få diplomerne.  

Bestyrelsen lover at rejse muligheden for reserve certer. 

Der er ikke tilslutning til første forslag, der dermed falder. 

 

Debat vedrørende forslag 2 

 

Marie-Louise Ricard er medunderskriver. Forklarer at hun har kommunikeret med 

forslagsstiller der er i udlandet, da hun har fortrudt at stå som medstiller.  

 



Der er heller ikke tilslutning til forslag nummer to, der ligeledes falder. 

 

Fremtidig virksomhed 

 

Som jeg nævnte på generalforsamlingen sidste år, er der fortsat en del arbejdsopgaver 

bestyrelsen rigtig gerne vil have indløst. Og der er håb forude, fordi vi har været så heldige at 

erhverve nye friske medlemmer til at være med til at løfte de mange arbejdsopgaver. Det er vi 

rigtig rigtig glade for. Det er nemlig ikke kun bestyrelsen I hjælper til at få hjulene til at dreje 

rundt, men det er til glæde for alle klubbens medlemmer. Tak til alle jer. 

På bestyrelsens ønske liste for 2015 står en ny række pelsplejedage øst og vest, samt et 

fællesmøde for opdrætterne/hanhundeejere, som vi finder uhyre vigtigt for racens fremgang 

på alle måder. Lad mig her pointere vigtigheden af, at man som opdrætter deltager og 

udveksler erfaringer, kun på den måde kan vi blive bedre til at administrere den opgave vi har 

påtaget os, nemlig at forbedre racen ved at avle sunde og racetypiske smukke hunde. Som 

opdrættere bliver man aldrig dygtig nok og aldrig færdig med at lære … 

 

Kommentarer til fremtidig virksomhed : 

 

Jesper Grønqvist spørger om det kommende opdrættermøde bliver holdt på dansk. Ønsker i 

hvert fald oversætter.  

Lene og Jørgen havde god støtte af Charlotte Bøgvad under sidste opdrættermøde hvad angår 

oversættelse. 

 

Formanden – grunden til den engelske version – problemet er, at det er svært at finde nogle 

med kompetence til disse emner der kan forklare på dansk. Men vi anstrenger os for at det 

kommer til at foregå på dansk, eller med oversættelsesmulighed. 

 

Bodil Jordal foreslår et tysk indslag i stedet, men ingen mener det bliver bedre. 

 

Marie Louise Ricard vil gerne have til referat at lovudvalget på begynder arbejdet med 

ændringerne i vores vedtægter. 

 

Dan Bundgaard fra lovudvalget har læst det hele igennem og vil gerne tale med DKK’s Jurist 

men fremfører at det tager tid at foranstalte sådanne møder.  

 

Marie Louise Ricard opponerer mod den tid det tager at få gennemført ændringer. 

 

John Ammonsen vil gerne stille sig til rådighed for et pelspleje kursus i det nordjyske. 

Anfører endvidere at det nye redaktørteam ønsker at medlemmerne bakker op med ting til 

bladet. 

 

Eventuelt 

 

Tina Hansen - Når man kommer med forslag til generalforsamlingen – så må man i det 

mindste forlange forslagsstillere møde op, alt andet virker useriøst. 

 

Tina anfører endvidere at der ofte ikke er ryddet pænt op på udstillingerne efter udstillerne. 

Efterlyser at folk får ryddet ordentligt op efter sig når man forlader udstillingen. Der efterlades 

urinpletter, flasker, hår og meget andet. Det er ikke fordi hun har noget imod at hjælpe, men 

synes ikke det er rimeligt at man efterlader affald hvor man står og går. 

Forslag til at indkøbe en gulvspand eller 2 til rodalon vand så kunne udstillerne tørre op efter 

sig. 

 

Gerhard Nagott - vil gerne fortælle lidt om hvordan de blev modtaget som nye medlemmer. 

Syntes klubben som helhed laver et fantastisk arbejde. Har importerede hunde fra Tyskland og  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


