
 

Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben 

Sted:  Skype 

Tidspunkt:  Den 19. juni 2013, Kl. 19.30 

Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Lars Nielsen, Malene Madsen, Jette Akselbo, Ellen 

Nørgaard, Bjørn Madsen 

Afbud fra: Ingen. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra B-møde d. 24.04.2013 – mail af 3. juni 2013. 

Godkendt. 

 

3. Dato for næste møde: 

Tirsdag 30. juli 2013 kl. 19.00 Skype.  

 

4. Indkommet forslag om erhvervelse af trykkerettigheder til ”Sådan gør du din 

trimmer glad” 

Merete Stæhr Nielsen har tidligere solgt folderen i trykklart format (CD) til den 

norske og svenske specialklub for 4.000 kr. Dette er således også prisen til den danske 

specialklub. Til gengæld kan klubben så trykke lige så mange vi vil.  

 

Bestyrelsen overvejer at udfærdige ny brochure om vejledning i pelspleje.  

 

5. Orientering om indkommen post 

 

 

 

 

 

Vi skal hermed meddele jer, at følgende personer er blevet godkendt til at starte 

uddannelsen til DKK autoriserede rallydommere: 

  

Annette Dalgaard, Lille Havelsevej 153, Strølille, 3320 Skævinge 

Conni Hansen, Gammelgang 6, 4293 Dianalund 

Anita Jacobsen, Smålodsvej 18 c, 4100 Ringsted 

Helle Kristensen, Viborgvej 252, 7500 Holstebro 

Paul Lysholdt, Fuglesangsvej 21, 2680 Solrød Strand 

Afsender DANSK KENNEL KLUB 

Emne Elever rallydommer 

uddannelsen godkendt 

DATO 2. maj 2013 



 

Lone Sommer, Ålebækvej 2, Ulse, 4690 Haslev 

Ditte Wolsted, Bodelyngsvejen 18, 3720 Aakirkeby 

Susan Wheadon, Postvej 77, 8382 Hinnerup 

 

 

 

 

 

 

Til hjemmesiden: ”Der gøres opmærksom på, at sælgeren kan forbeholde sig ret til at 

undlade at sælge til hvalpekøbere, der retter henvendelse omkring køb af hvalpe”. 

 

En forholdsregel som orienterer potentielle hvalpekøbere om, at opdrætter kan, hvis denne 

ikke finder det ansvarligt/ hensigtsmæssigt, vælge ikke sælge til en potentiel hvalpekøber. 

 

Godkendt og sat på hjemmesiden under hvalpekuld / hvalpe i vente på alle farver.  

 

6. Orienteringssager (lukket punkt) 

a. Igangværende sager, som verserer 

Taget til efterretning. 

 

b. Sager afsluttet 

Bekræftelse på elektronisk møde vedr. reglen om junior-championatet har fundet 

sted den 29. maj 2013. 

 

7. Udvalg:  

a. Sportshunde: 

Êllen orienterer under dette punkt: 

1.  Der er sket det helt store i DvK's sporafdeling - Aage og Via har bestået en 1000 meter/40 

timer schweissprøve med en 1. præmie. Det er fantastisk flot klaret, ganske få hunde, også 

rigtige jagt- og schweisshunde, består den prøve. Vi kan være stolte på racens vegne, og vi skal 

beundre den indsats de 2 har gjort, for at opnå det flotte resultat, som ikke kommer uden hård 

og sej træning 

2. Sporprøven den 12. maj 2013 gik fantastisk flot, det var rigtig sporvejr med lidt regn og lidt 

sol. Der var 10 hunde til prøve - 4 til 1000 meter og 6 til 400 meter - alle 10 bestod med en 1. 

præmie, og 2 af dem opnåede på dagen at blive DKSCH(S) Dansk Sporchampion. - I DvK har vi 

nu 17 dværgschnauzere, der har opnået titlen DKSCH(S), de første 4 opnåede titlen den 

19.04.2008 - det er et ca.- gennemsnit på 3 om året. 

3. Der er stadigvæk størst søgning til træning i kaninslæb, men nogle af dem der er blevet 

DKSCH(S), går heldigvis i gang med blodsporstræning - så det giver træningsmateriale nogle år 

frem. 

 Afsender DANSK KENNEL KLUB 

Emne Forbehold for at afvise 

hvalpekøbere på web. 

DATO 11. juni 2013 



 

4. Den almindelige sportræning går godt, der kommer stadig nye til, og nogen af dem holder 

efter en tid op igen, når de opdager hvor tidskrævende og hårdt det er at dyrke sportræning. 

De der bliver hængende, er for de flestes vedkommende, til gengæld dejlige mennesker der er 

til stor glæde for os og de andre kursister, og selvfølgelig også for deres egne hunde - de tager 

også del i arbejdsbyrden, og det betyder meget for os. 

5. Der er intet nyt fra DKK om det fremtidige fællesreglement for schweissprøver – vi har lige 

rykket Annette Pil DKK, men hun har ikke svaret, og nu er hun på sommerferie. 

6. Sportshundeudvalget er endnu ikke blevet udvidet, det er svært at finde folk til den slags 

arbejde, men vi søger stadigvæk. 

7. På grund af alder og andre gøremål, har både Keld og jeg besluttet at stoppe med 

sporarbejde ved udgangen af 2014. Vi siger det i god tid, så der er tid til at finde en ny 

sportræner eller flere. 

 

Bestyrelsen har været meget glade for Keld og Ellens flotte arbejde i felten. Vi er glade for vi 

kan trække lidt på dem endnu. 

 

1 gratis side til DKSCH(S) Dansk Sporchampion, hvis du vil I bladet henvendelse til 

bladet@dvkweb.dk. 

 

b. Udstilling: 

Dommere for 2014 og 2015 er fundet.  

Taget til efterretning.  

Forslag til ½ gratisside til jun. Champ, veteran champ og spor champ (1 side). På lige fod 

med klub champ. På hjemmeside og facebook som orientering. 

Godkendt. 

 

Forslag om fællesmiddag lørdag aften, i forbindelse med dobb.udstilling i Andst 2013 og 

ligeledes 2014. Andst Hallen tilbyder arrangement mod forud tilmelding, og DSPK er 

forespurgt. Tilmelding og betaling skal ske samtidigt til DVK. 

Godkendt. 

 

Forslag fra udstillingsudvalget om at indfører 7 udstillinger, heraf 1 enkelt og en dobbelt på 

sjællandssiden, 2 enkelt og 1 dobbelt på Jyllandssiden, heraf en sponsorudstilling hvert år i 

Års om muligt. Jette taler med DSPK.  

 

Godkendt. 

  

 



 

c. Klubshop: 

Det økonomiske billede af klubshoppen er belastet af udgifter der reelt set hører under 

udstillingsudvalget. Derfor er bestyrelsen blevet enig om, at fra 1. oktober 2013 til 1. 

oktober 2014 sammenlægges økonomi for klubshop og udstillinger. Det er vigtigt at 

pointerer Klubshoppen bliver håndteret flot og til punkt og prikke og denne diskussion er 

alene begrundet i det økonomiske billede. Dette ændrer ikke en krone i det samlede 

regnskab. 

 

  

d. Avl- og Sundhed: 
Anmodning fra AMSC's sundhedsudvalg om hjælp til udarbejdelse af gentest til MAC.  

 

Bestyrelsens tiltag: Det er med i bladet denne gang. Info-mail til landbohøjskolen og 

samarbejde de nordiske lande om at udveksle oplysninger. 

 

Avl- og Sundhedsudvalg: 

Katerina Cechova 

Malene Madsen 

Der søges efter et sidste medlem i udvalget. 

 

Dato for næste møde opdræt og racens sundhed er lørdag den 16. november 2013. Sted 

Fredericia. Særlig opfordring til hanhundeejere. 

 

 

e. Lovudvalg 

Dato bliver udmeldt når alle har meldt ind. 

 

 

f. Hjemmesiden 

 

g. Bladet 

Ønske om en ny printer til bladet. Godkendt. 

 

 

h. Diverse 

Så er Bestyrelsens magasin hos Shurgaard tømt. Bestyrelsen har nu 8 flyttekasser stående 

med diverse. Bl.a. 

  

Kritikker tilbage fra 2001 – DKK kasserer alle kritikker efter 3 år (har spurgt hos Anne-

Sofie DKK) – behøver vi så at gemme mere end for 1 år??  

Destruerer efter 1 år. 

  

Regnskaber og bilag – Hvor længe skal disse gemmes? 

            Bestyrelsen godkender 5 år efter regnskabsloven. 

 

Korrespondancemapper – Hvor længe skal vi gemme disse? 

 Korrespondancemapperne gemmes. 

 



 

Gamle stemmesedler fra 2010 – Hvor længe skal disse gemmes? 

Smides ud 

             

En lille kasse med klæbemærker med vores gamle logo – skal jeg gemme dem? 

Smides ud.   

Arkiv/biliotek – bladet.           

 

 

 

 

8. Evt. 

Klubforsikringer – Bjørn undersøger til næste dagsorden.  

Bjørn undersøger haller på Fyn og i Jylland maks pris 200 kr. pr.  

Trapper skal helst ikke være der af hensyn til hunde og bure og cafeterier er tilstede – 

Bjørn undersøger til næste dagsorden. 

 

 

 


