
Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben 

Sted:  Hotel Svenstrupgaard, Svenstrup Strandvej 3, 4220 Korsør 

 

Tidspunkt:  Søndag d. 9. marts 2014 kl. 11.00 

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

Nørgaard,  

Afbud fra: Malene Madsen 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

 

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

 

3. Dato for næste møde: besluttes på konstituerende møde. 

 

4. Indkommen post  

 

a. 5/3: Frihuset, TV2 FRI – ”Frihuset” TV 2 Fri er Danmarks nye fritidskanal med fokus på 

have, hobby, mad, gør-det-selv, bolig, vejr og meget mere. Ca. 1 gang om ugen gæster 

DKK’s adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen som ”hundeekspert” programmet 

”Frihuset”. Og det er her kredse- og specialklubber kommer ind i billedet!  

Skriv til Lise Lotte Christensen, hvis I har en idé til en indslag om jeres race/racer, 

aktiviteter I har gang i, en sjov historie, en særlig præstation osv.  

 

Vi vil gerne foreslå spor. Pia kontakter Via for at hører om det var noget for hende. 

 

b. 6/3 Meddelelse "Hundens Dag i Tivoli  

 

Kommer på hjemmesiden. 

 

c. 1/3: Klage over DDK vedrørende forskelsbehandling af racer inden for FCI anerkendte 

standarter.Klagens grundlag er FCI- standarterne artikel 2, 3, 9 vedrørende negativ 

særbehandling og diskrimination af FCI anerkendte standarter. 

 

Til orientering 

 

d. Invitation fra Den Danske Dyrlægeforening til debatmøde om ”Hunden i det offentlige rum 

”, fredag den 4 april 2014 på KU SUND 

 

Til orientering 



 

e. Hanne K. Madsen DKK , orientering om eksteriørdommer Ulf Bråthens død 

 

Til orientering 

 

1. Udbetaling af tilskud til øjenlysninger, fortsættes ? 

Vi fortsætter med udbetaling at tilskud til øjenlysning så længe økonomien tillader det. 

 

2. Fastsættelse af kontingent. 

 

Skal ikke forhøjes. 

 

3. Orienteringssager (lukket punkt) 

a. Igangværende sager, som verserer 

Ingen 

 

b. Sager afsluttet 

Sag ved forbrugerråd afsluttet, opdrætter fik medhold.  

 

Til orientering 

 

4. Udvalg:  

a. Sportshunde 

  

 Schweissprøverne i år bliver afviklet efter nye DKK's schweissprøvereglement 

 

b. Udstilling 
 

  Dommere til 2015 er næsten på plads.  

 

c. Klubshop: 

 

  Intet nyt 

  

5. Avl- og Sundhed 

 

Intet nyt  

 

6. Lovudvalg 

 

Afventer med nyt møde til efter generalforsamlingen og konstituering. 

 

7. Hjemmesiden 



Intet nyt 

 

8. IT 

Opdatering. 

 

Intet nyt 

 

 

9. Bladet 

 

Intet nyt 

 

10. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


