
Referat af B-møde d. 26.februar 2013 via Skype 

 

Deltagere:  Pia Nissen, John Ammonsen, Lars Nielsen,  Jette Akselbo, Ellen Nørgaard. 

Afbud fra: Flemming Jørgensen, Marie-Louise Ricard 

 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

Godkendelse af referat fra B-møde d. 29.01.2013: Godkendt 

Dato for næste møde: 10-03-2013 kl. 10.00  

 

Dagsorden: 

Indkommen post DKK: 

31.01.13 Christina Kiil: Kollektiv arbejdsskade og erhvervsansvarsforsikring. Police rekvireret i h.t. b-

mødet d. 29.01.2013. 

 Der var enighed om, i lighed med tidligere, at dommere, ringpersonale, bestyrelses 

medlemmer og alle andre, der udfører frivilligt arbejde for DVK, , naturligvis skal være 

dækket forsikringsmæssigt. Det besluttes derfor at tegne relevante forsikringer gennem 

DKK.  

12.02.13 Jette Nielsen: Dommer Marlo Jernquist afgået ved døden. 

 Taget til efterretning. 

18.02.13 Hanne Madsen: Autorisation af eksteriørdommere 

 Oversigt over autorisation af eksteriørdommere fremsendt til klubberne. Annette Bystrup er 

autoriseret til at dømme bl.a. gruppe 2, hvorunder vor race hører. 

18.02.13 Jens Glavind: Hundeloven 

 I forbindelse med den kommende revision af hundeloven har DKK fremsendt deres 

indstilling til den fremtidige hundelov.  

 Konklusion: Ophævelse af raceforbud, men snor og mundkurv, hvis hunden kan forveksles 

med pitbulls (inkl. amerikansk staffordshire terrier og dogo argentina).Endvidere var 

fremsendt kopi af artikel til HUNDENs martsnummer, hvor de mange problemstillinger, der 

indgår i arbejdet er opridset. 

 Taget til efterretning. 

21.02.13 Jens Glavind: Sagen om Fido 

 I forbindelse med en verserende sag i pressen om en blandingshund, Fido, fra Esbjerg, 

præciserer DKK, at de IKKE har været involveret i en vurdering af hundens afstamning.  

 Taget til efterretning. 

 

Andre: 

08.02.12 Agria Dyreforsikring: ” Salt generer hundepoterne” 

 Oplysende indlæg vedr. potepleje i forbindelse med saltning af fortove. Lagt på 

hjemmesiden. 

12.02.13 Keld Nørgaard: Referat fra møde ml. DKK og sporhunderepræsentanter.  

 Se under Udvalg/sportshunde. 

21.02.13 Agrie Dyreforskring: Giver 4.8 mill. til forskning 

 Agria afsætter hvert år 4 promille af præmieindtægten til forskning. Taget til efterretning. 

  

Generalforsamling 2013 

DanHostel: Bekræftet 

Dirigent: Bekræftet 

Kontingent: Foreslås uændret (der var stigning sidste år). 

Bestyrelse: Lars Nielsen Genvalgt uden modkandidat. 

 Malene Madsen: Nyvalgt uden modkandidat 

 Bjørn Madsen: Nyvalgt uden modkandidat 

Suppl. Ellen Nørgaard: Genvalgt uden modkandidat 

Revisorer: Vælges på generalforsamlingen. Forhåndstilsagn foreligger fra Peter Fæstelager, samt Nils 

Jordal. 

Erkendtligheder: Opdateret liste udsendt sammen med dagsorden.  

 Godtaget. I lighed med sidste år vil John stå for indkøb.  

Formandens beretning : Rundsendes først i uge 10 til godkendelse. 



 

Udvalg: 

Sportshunde: 

 Referat fra møde på Fjelsted Kro d. 29.01.13 fremsendt til DvK. 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.   

 

Udstillinger: 

 

Det afgående udstillingsudvalg har efterladt en del uløste opgaver,bl.a. en planlagt udstilling i 

juni måned, der er planlagt en uge før en DKK udstilling, og ville være ønskelig at flytte, så der i 

stedet blev tale om en dobbeltudstilling, DvK og DKK samme weekend, men p.g.a. det sene 

tidspunkt er dette ikke muligt. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning. Bestilling af haller til 

2014 og 2015 mangler, men  bestyrelsen arbejder på sagen. 

Ligeledes henligger dommeremner til 2014 og 2015, disse er stort set udarbejdet nu, og klar til 

godkendelse så dommerne kan inviteres. 

Der er rigeligt at tage fat på for et nyt udstillingsudvalg, når et sådan er sammensat, indtil da, 

hviler udstillingsarbejdet på bestyrelsen. 

 

Avl- og Sundhed: 

Sygdommen MAC (Dissemineret Mycobacterium Avium Complex) der har været kendt I USA 

igennem en årrække, er nu også konstateret I Europa. Avls- og Sundhedsudvalget ( måtte 

desværre, p.g.a sygdom aflyse et aftalt møde i februar, men nyt møde bliver fastsat snarest). 

Artikel vedrørende sygdommen er klar til bladet, men nåede desværre ikke at komme med i det 

netop udsendte februar blad. Artiklen vil i første omgang blive lagt under nyheder på klubbens 

hjemmeside, og vil selvfølgelig figurere i april bladet, da denne information er af største 

vigtighed for klubbens opdrættere.  

 

Lovudvalg:  

 Som bekendt har DKK anmodet DvK om yderligere ændringer af vore nugældende vedtægter, 

således at de er 100% i overensstemmelse med DKKs tidligere skeletlove. Bestyrelsen stiller sig 

uforstående overfor DKKs anmodning, idet vi mener, at vore vedtægter til fulde imødegår DKKs 

ønske. Lovudvalget vil blive gennedsat efter generalforsamlingen for at afklare problemstillingen. 

 

Hjemmesiden: 

Der har været positive tilbagemeldinger på den nye hjemmeside, som findes indbydende og let at 

finde rundt i.  

 

Bladet: 

Da vores bladbygger ønsker at stoppe, søges der stadig efter en ny redaktør/bladbygger. 

Aprilbladet tilstræbes at udkomme som planlagt. 

 

 

 

____________________  ____________________________ 

Pia Nissen, Formand   John Ammonsen, Næstformand 

 

 

____________________  _____________________________ 

Lars Nielsen, Kasserer  Ellen Nørgaard, Suppleant 

 

 

 

____________________ 

Jette Akselbo, Suppleant 

     



 


