
DVK REFERAT 
 

Dato og tidspunkt: 23. April 2013, Kl. 19.00 

Sted: Skype 

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

Afbud fra: Ingen. 

     
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra B-møde d. 10.03.2013 

Godkendt.  

 

3. Dato for næste møde:   

19. juni 2013, kl. 19.00 via Skype. 

 

4. Orientering om indkommen post – kun med overskrifter. 

Afsender DANSK KENNEL KLUB 

Dato for modtagelse 15. april 2013 

Emne Hundens dag i Tivoli 

 
 

 REPRÆSENTER DIN RACE I TIVOLI KØBENHAVN  

 Lørdag den 14. september 2013 afholdes ”Hundens dag” i Tivoli København. Som 
sidste år afvikler DKK en raceparade som en del af arrangementet.  

 
  Alle flinke hunde er velkomne til at gå med i paraden, men vi vil gerne sikre os, at 
der er en officiel repræsentant for flest mulige forskellige racer. Denne repræsentant 
vil få udleveret et skilt med racens navn til at bære om halsen (af hensyn til 
publikum). Hund og fører deltager i paraden, der starter kl. 14.00 og varer ca. 15-20 
min., før den afslutter ved scenen. Bemærk !! Der vil i år IKKE være præsentation 
af samtlige racer på scenen, men alene af de hunde, der deltager i årets 
temaopvisning. Disse hunde findes særskilt udover raceparadehundene. 

 
Ca. en uge før arrangementet vil du få tilsendt din billet. Den gratis adgangsbillet 

gælder for 1 person med hund. 

Tilmelding til Heidi Taymyr på e-mail heta@dkk.dk. HUSK oplysning om hundens 

race, samt eget navn og adresse. 

 

 



Afsender DANSK KENNEL KLUB 

Dato for modtagelse 11. marts 2013 

Emne Jagthundetræning 

 

I medierne florerer pt. to videooptagelser af jagthundetræning (Egtved Jagtforening) 

og i kølvandet herpå en del debat. TV2 Nyhederne bringer i aften kl. 19 et indslag, 

hvor DKK’s adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen kommenterer ”træningen”.  

 

Se også DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning 

  http://www.dkk.dk/Etiske-anbefalinger-for-handtering-og-traning 

 __________________________________________________________________ 

Afsender DANSK KENNEL KLUB 

Dato for modtagelse 11. marts 2013 

Emne  Dommerønsker 

 
DKK’s udstillingsudvalg skal nu i gang med at invitere dommere til de internationale 
udstillinger i 2015. 

  
Vi beder derfor klubberne om at fremsende dommerønsker, således at de er os i 
hænde hurtigst muligt og senest tirsdag den 2. april 2013. 

   
Ønskelisterne skal indeholde navne på både danske og udenlandske eksteriør-
dommere. For udenlandske dommeres vedkommende beder vi så vidt muligt 
klubberne om at meddele dommerens adresse. Derudover ønskes det, at den 
enkelte dommer kan dømme mere end én race, således at flere dommere kan 
benyttes to dage. 
 
Bestyrelsen har ikke stillet med dommerønsker, men dog haft et ønske om at der 
kom flere centraleuropæiske dommere til udstillingerne og ikke alene nordiske. 
__________________________________________________________________ 
 
 

   

Afsender DANSK KENNEL KLUB 

Dato for modagelse 11. marts 2013 

Emne Formands-/ 
repræsentantskabsmøder 

 
 Til foreløbig orientering fremsendes datoer for Formandsmøder 2014 og 2015 og til 
Repræsentantskabsmøde 2015: 

   
  Formandsmøde 2014:                              1. marts 
  

http://www.dkk.dk/Etiske-anbefalinger-for-handtering-og-traning


  Formandsmøde 2015:                              3. januar 
  
  Repræsentantskabsmøde 2015:              14. marts 
   
  Der vil senere blive fremsendt egentlige invitationer. 

__________________________________________________________________ 
 
Bestyrelsen tager punktet op i slutningen af året, når der kommer egentlige 
invitationer fra DKK. 
 
 

5. Facebook – side med DVKs aktiviteter og nyheder. 

Bestyrelsen ønsker, at vi en ny Facebookside, hvor vi kan oprette DVKs aktiviteter 

og resultater fra show.   

 

Bestyrelsen har endvidere besluttet, at det er Jette Akselbo der opretter en 

facebookside og skriver formål. Formålet er at poste opdateringer fra DVK 

arrangementer og nyheder mv. Annonceringer af avl og salg mv. er ikke tilladt. 

 

Det er vedtaget.  

 

6. G-mail 

Benyttelse af g-drev så alle kan sætte på dagsorden og alle dokumenter ligger på et 

G-drev, således at alle i bestyrelsen har lige adgang til vores dokumenter/ 

korrespondancer.  

 

Taget til efterretning. 

 

 

7. Udvalg:  

a. Sportshunde:   

Referat fra møde på Fjelsted Kro d. 29.01.13. Mødets formål var at drøfte 

mulighederne for at harmonisere specialklubberne vildtsporregler (blodspor) med 

DKK’s schweissprøveregler og den deraf afledte mulighed for harmonisering af 

dommeruddannelsen. Endvidere afklaring af muligheder spor CH. 

  

Intet nyt under dette punkt. 

 

b. Udstillinger: 

  

Ny revideret regel for opnåelse af Klub-Junior-Champion titlen vedtaget på 

  



bestyrelsesmøde den 23/4-2013. 

  

 DvK's udstillingsudvalg har foreslået følgende: 

  

Hvis en junior han/tæve på en klubudstilling får både Klub.Junior-Champion 

  

Certifikat SAMT det almindelige Certifikat opnår den titlen Klub-JuniorChampion på 

selve dagen. 

  

Begrundelsen for dette er, at der allerede siden 1. januar 2013, hvor DKK tillod 

klubberne at indføre denne titel, og kun 2 udstillinger i klubregi, nu står en hel del 

juniorer, med det første Klub-Junior-Champion Certifikat, og med et meget 

begrænset tidsrum til at erhverve denne titel, derfor ønsker udvalget og bestyrelsen 

fremover at give flest mulig juniorer muligheden for titlen. 

  

Ifølge DKK kan specialklubberne selv fastsætte reglen for erhvervelse af certifikater 

til klubtitlerne. 

  

Lars og Pia er inhabile ved afstemningen og var ikke til stede da forslaget blev 

godkendt. 

  

Forslaget er, efter DKK's anbefaling, godkendt fremadrettet til at træde i kraft pr. dd. 

ved bestyrelsesmødet den 23. april 2013. 

  

c. Klubshop: 

  

Bestyrelsen ønsker, at peppe hjemmesiden op med billeder af de ting der kan 

købes. Jette Akselbo taler med Henri om upload af billeder. 

  

d. Avl- og Sundhed: 

       Orienteringspunkt 

Godkendelse af farveblanding efter anmodning fra Kennel Hetina – Formalia er 

opfyldt og tilladelsen givet. 

  

e. Lovudvalg 

  

Der skal findes en dato for et skypemøde om behov for revidering af vedtægterne på 

baggrund af brev fra DKK. John Ammonsen indkalder. 

  



f. Hjemmesiden 

  

Firkanten forsvinder i kalenderen, hvis man anvender googlecrome.com eller en 

anden tilsvarende browser. Jette lægger ud på nettet hvordan man opdaterer sin 

computer og slipper for forkerte hjemmesider. 

 

 

  

g. Bladet (delvist lukket punkt) 

  

Flot kalender til bladet – stor opfordring til at referater ikke gengives i bladet. 

 Stor ros til Katarina for det flotte blad. 

  

8. Diverse/ eventuelt 

 

Forsikring – et samlet tilbud til medlemmerne af Dværgschnauzerklubben. Bjørn 

Madsen finder 3 tilbud på forsikringer til næste bestyrelsesmøde. 

  

Opdrættermøde: 

 

Lone Dahl har opfordret til et opdrættermøde, som dels kommer ind på sygdommen  

MAC. Bindende tilmelding til opdrættermøde inden vi finder et sted at afholde det. 

  

Måske gøre en ekstra indsats for at få hanhundeejere kommer med til mødet, 

således at de er oplyste om hvad de stiller deres hanhunde til rådighed for. 

  

Tilskud til øjenlysning. Cateract: Gråstær. Det er ikke et krav at det foregår ved de 

kollektive øjenlysninger. 

  

Kravene for tilskud er følgende: 

  

- at det er en godkendt øjenlysningsdyrlæge/ hospital. 

- at man er medlem af Dværgschnauzerklubben.  

- fremsendelse af øjenlysningsattesten. 

  

Rettelser i dagsorden koncept. Nummerering og evt. fast økonomipunkt? 

  

- Fast punkt vedrørende økonomi, hvis der er væsentlige udslag i udgifterne vil   

vores kasserer orientere. Da vores indtægter og udgifter ligger meget spredt 

igennem året vil det ikke give et retvisende billede af foreningens økonomi med 

halvårlige eller kvatalsvise afstemninger. I stedet vil vores Kasserer orienterer 

http://googlecrome.com/


bestyrelsen, hvis han finder væsentlige udsving på indtægtssiden eller 

udgiftssiden.   

 


