
 

 

Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben 

Sted:  Skype 

Tidspunkt:  Den 30. Juli 2013, Kl. 19.00 

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

Madsen 

Afbud fra: John Ammonsen. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra B-møde fra sidst. 

referat af 19. juni 2013 er godkendt.  

 

3. Dato for næste møde: 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. september kl. 19.00 SKYPE 

Bestyrelsesmøde 9. november 2013 – kl. 10.30 Århus – hjem igen kl. 16:30. 

 

4. Ny forsikringsaftaler 

Der er flere udfordringer mht. at bestyrelsen skal kunne stå inde for antal medlemmer, som 

ønsker at anvende tilbud fra flere af forsikringerne. Bestyrelsen ønsker derfor at undersøger 

markedet yderligere inden evt. aftale om sygeforsikring indgås. 

 

5. Frivillige  
 

Muligheder for at skaffe frivillig arbejdskraft til klubbens udvalg ved evt. at belønne denne 

indsats på en eller anden måde, gave fra klubshop el. lign. Bestyrelsen besluttede, at de ikke 

vil skaffe flere frivillige umiddelbart ved at give erkendtligheder. I stedet overvejes at 

rundsende mails til medlemmer om frivillige arbejdsopgaver. Herunder har vores Facebook 

og web master fået frie hænder til at slå ledige frivillige ”stillinger” op. 

 

6. Orientering om indkommen post 

 

Afsender DANSK KENNEL KLUB 

Emne Besvarelse af skema ungdomsinddragelse i DVKs 

aktiviteter. 

DATO 25. juli 2013 

 

Kære kredsformand/formand for specialklub. 

http://evt.at/


 

 

Jeg er blevet formand for Ungdomsudvalget i DKK. Og samtidig er det besluttet, at juniorhandling 

fremover hører til i regi af udstillingsudvalget. 

 

Vi er i gang med at kigge på, hvilke aktiviteter, der så kunne være i et ungdomsudvalg, og vi har bl.a. 

spejdet mod, hvad man gør i den svenske kennelklub. 

 

Jeg vil gerne have et overblik over, hvad der foregår i kredsene og i større specialklubber og derfor 

henvender jeg mig til jer for at få mere viden og indsigt i, hvordan I ser på arbejdet med ungdommen. 

 

Jeg vil være taknemmelig hvis I bruger nogle minutter på at svare på et par spørgsmål (se nedenfor) og 

sender retur til mig på mclb@novonordisk.com. Se bredt på begrebet aktiviteter, dvs. at det kan være 

træningsaktiviteter, konkurrencer, uddannelse mv.  

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 61202030. 

Mange hilsener, Michael Laub 

 

 

Spørgmål 1:  
Har I i din kreds eller klub aktiviteter, der er målrettet unge mennesker? 
Svar: Ja 
 
 
 
 
Hvis ja: Hvilke? 
Svar: Juniorhandling på udstillinger. 
 
 
 
 
 
Hvis nej: er der nogen særlig årsag til, at I ikke målretter aktiviteter mod unge 
mennesker? Og har I tidligere haft disse målrettede aktiviteter? 
Svar:  
 
 
Spørgsmål 2:  
Ser I et behov for aktiviteter særligt målrettet mod unge?  
Svar: 

mailto:mclb@novonordisk.com


 

 

Hvad kan klubben gøre for at målrette aktiviteter til unge mennesker. 
 
Hvis ja: hvilke aktiviteter mener I der er et behov for? 
Svar:  
 
 
 
 
 
Spørgsmål 3:  
Hvis I skulle pege på et medlem af DKK, som kunne bidrage til arbejdet med unge, hvem 
kunne det så være? 
Svar: Ikke specielt, men håber andre har. 
 
 
 
 
Har I yderligere kommentarer til dette emne? 
Hvad aldersgruppe er der tale om?  - er det folk over eller under 18 år?. 
 
 
 
 

 

 Afsender DANSK KENNEL KLUB 

Emne Promoverer Hundens dag i Tivoli 

DATO 23. juni 2013 
 

DKK udsendte en mail om Hundens Dag med henvisning til en side i Old English Sheepdog Klubbens blad. 

Her kan promoveringen læses, er det noget vi også skal gøre evt. med torvholder?  

 

http://oesidk.dk/2013/06/hundens-dag-i-tivoli-kobenhavn-lordag-den-14-september/. 

 

Vi sætter det på facebook og hjemmesiden. 

 Afsender DANSK KENNEL KLUB 

Emne Nyhedsbrev FCI 

DATO 21. juni 2013 
 

Hermed link til FCI’s nyhedsbrev http://www.dogdotcom.be/fr/default.aspx, som I er meget velkomne til at 

lægge på klubbens/kredsens hjemmeside.  

Vi lægger det på hjemmesiden. 

 

7. Orienteringssager (lukket punkt) 

http://oesidk.dk/2013/06/hundens-dag-i-tivoli-kobenhavn-lordag-den-14-september/
http://www.dogdotcom.be/fr/default.aspx


 

 

a. Igangværende sager, som verserer 

Intet nyt. 

 

b. Sager afsluttet 

Intet nyt. 

 

8. Udvalg:  

a. Sportshunde: 

 

Sporprøve den 25. august i Gludsted Plantage. 

 

b. Udstilling: 

Intet nyt. 

 

 

c. Klubshop: 

Intet nyt. 

 

d.  Avl- og Sundhed: 

Intet nyt. 

 

e. Lovudvalg 

          Næste møde er TORSDAG DEN 29. AUGUST 2013. 

f. Hjemmesiden 

 

d. Bladet 

 

Spørgsmål vedrørende billeder af hunde med kupperet haler og ører. 

 

Bestyrelsen ønsker, at bladet afspejler den verden vi er en del af, og de udstillinger, som der 

er reportager fra ønsker vi at bringe et sandfærdigt billede af uden brug af censur.  

 

Er der enighed om at flytte bladet til nyt trykkeri ? 

Bestyrelsen godkendte det nye trykkeri CJ Grafi . Bladet kan trykkes fuldt i farver billigere 

end nu.  

 

Bestyrelsen takker for samarbejdet i det gamle trykkeri. Positive ændringer i 

annonceringen. 

 

e. Diverse 

Intet nyt. 

 



 

 

f. Evt. 

Klubforsikringer – Bjørn undersøger til næste dagsorden.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


