
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SPYPE 

 DEN 31. JANUAR 2017 KL. 19:00 

 

Deltagere: Pia Nissen, Bjørn Madsen, Lars Nielsen, Ellen Nørgaard, Dan Bundgaard og Jette Akselbo.  

Afbud fra: Anne Buus og John Ammonsen  

Referent: Ellen Nørgaard 

 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12.11,16 - Godkendt 

3.   Dato for næste møde. - Den 12.03.17 i Nyborg kl. 10:30 og konstituerende møde kl. 15:00.  

  

4.   Orientering om indkommet post_                                                                                                                                  

10.11.16 - Jens Glavind DKK - Gebyr 2017 - (Orientering om gebyrer 2017 - oversigten kan ses på DKK’s 

hjemmeside.)                                                                                                                                                                  

Taget til efterretning. 

14.11.16 -  Hundeweb - Svenske, norske, finske og islandske stambogsnumre - (DKKE starter en større ændring af 

følgende udenlandske numre: Sverige (S, SE, REGV, AS), Norge (N, NO), Finland (SF, FI, FIN, ER) og Island (IS) til 

at stå uden mellemrum. Det betyder, at de der administrerer i klubber og kredse, skal oprette disse numre uden 

mellemrum både på udstillinger og prøver.)                                                                                                                     
Taget til efterretning - det vil helt sikkert gøre arbejdet lettere for Jette Akselbo.  

 21.11.16 - Christina Kill DKK - Orientering fra mødet på Fjeldsted Kro den 12.11.16 - (Filer med præsentationer af 

sociale medier og konflikthåndtering.)                                                                                                                      
Bestyrelsen har gennemgået filerne og noteret sig indholdet. 

21.11.16 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation - (Vi kan hermed meddele, at DKK’s bestyrelse - efter indstilling 

fra DKK’s eksteriørdommerudvalg - har godkendt Marie Petersen som eksteriørdommer for hele gruppe 2.)                 
Taget til efterretning. Dejligt med nye dommere. 

24.11.16 - Pia Paulsen DKK - Grunduddannelse 2017 - (DKK er ved at lave kursusplanen for 2017, og for at finde 

ud af hvor mange grundkurser og hvor i landet de skal tilbyde disse, vil de lige spørge helt forsigtigt, om vi sådan ca. 

ved om vi skal have nogle på Grunduddannelse i 2017.)                                                                                                                        

Så vidt bestyrelsen er orienteret, skal ingen fra DvK på grunduddannelse. 

01.12.16 - Helle Friis Proschowsky DKK - Anbefalinger vedrørende parvovirus - (Efter fundet af parvovirus på 

Fyn, har DKK i den anledning lavet et dokument med anbefalinger, som vil blive offentliggjort på DKK’s Facebook 

side.)                                                                                                                                                                                 

Godt initiativ fra DKK. 

08.12.16 - Rikke S. Neuenschwander DKK - Hunde på Store Hestedag 2. og 3. september 2017 - (Store 

Hestedag tilbyder DKKs klubber en gratis klubstand med tilhørende 8 adgangstegn. Ud over en stand tilbyder vi gratis 

areal, hvor der kan afholdes skue eller klubudstilling på dyrskuepladsen.)                                                          
Invitationen er taget til efterretning. DvK har planlagt alle klubbens udstillinger for 2017, og kan derfor ikke benytte invitationen.  

16.12.16 - Gunnar Nymann -Valg til DKK’s bestyrelse - (DKK’s medlemsblad Hunden er nu kommet ud til de 

fleste medlemmer, og i den forbindelse vil jeg gerne have lov til at linke min Facebook side ”Stem på Gunnar Nymann 

til DKK’s bestyrelse.)                                                                                                                                                          

Taget til efterretning. 

16.12.16 - Jette Nielsen DKK - DKK's udstillingsreglement 2017 - (DKK fremsender her et link til oversigten over 

ændringerne i DKK's udstillingsreglement pr. 1. januar 2017. Link til ændringer: 

http://www.dkk.dk/xdoc/120/aendringer_pr_01-01-2017.pdf.)                                                                                     

Taget til efterretning. 

http://www.dkk.dk/xdoc/120/aendringer_pr_01-01-2017.pdf


20.12.16 - Ulla Hansen DKK - Nyt om afholdelse af skuer elektronisk  - (Det er nu blevet muligt at benytte 

elektronisk kritikprogram til skuer.)                                                                                                                             

Taget til efterretning. 

22.12.16 - Jette Nielsen DKK - DKK's dommerprognosesystem - værktøj til dommerpåsætning - (Der er i 

DKK’s klubsystem nu mulighed for at benytte DKK’s dommerprognosesystem, når man skal lave dommerlister til 

udstillinger.)                                                                                                                                                                     

DvK glæder sig over det nye værktøj, og lige nu arbejder vi på at finde ud af teknikken. 

23.12.16 - Jette Nielsen DKK - Vejledning om certifikatudstillinger - (Til orientering kan man nu se en opdateret 

vejledning om afholdelse af certifikatudstillinger på DKK's hjemmeside under Udstillinger > Certifikatudstillinger.) 

Dejlig nyhed,  som vi i DvK vil benytte os af. 

03.01.17 - Helle Chrysidis - Ansøgning - (Ansøger om at gå dommerelev på DvK’s udstilling i Januar - d. 28/1-2017 

- hos dommer Jo Schepers fra Holland.)                                                                                                                          
Ansøgningen er imødekommet af DvK og dommer Jo Schepers.  

06.01.17 - Christina Kill DKK - Invitation til repræsentantskabsmøde 2017 - (DKK afholder 

repræsentantskabsmøde lørdag den 18. marts 2017, kl. 11.00 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense.) 
Næstformand Bjørn Madsen repræsenterer DvK ved mødet. 

 

06.01.17 - Jette Nielsen DKK - Dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2017 - ( DKK fremsender orientering om 

DKK's dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2017. Instruktionerne lægges endvidere på DKK's hjemmeside under 

hovedpunktet Udstillinger, underpunktet Certifikatudstillinger.)                                                                                        
Jette Akselbo og bestyrelsen orienterer sig. 

18.01.17 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation - (DKK kan hermed meddele at Dansk Kennel Klubs bestyrelse , 

efter indstilling fra Dansk Kennel Klubs eksteriørdommerudvalg, har godkendt Marie Petersen som eksteriørdommer 

for hele gruppe 1.)                                                                                                                                                              

Taget til efterretning. 

09.01.17 - Vibeke Jørgensen DKK - Udstillingsgebyrer 2017 - (Påmindelse om, at der er kommet nye 

udstillingsgebyrer for 2017.)                                                                                                                                         

Taget til efterretning. 

09.01.17 - Lise Lotte Christensen DKK - Nyt hæfte fra DKK "Guide til det gode hundehold" tilgængelig på 

DKK's hjemmeside - (DKK har, i samarbejde med politiet, Fødevarestyrelsen, Den Danske Dyrlægeforening, 

Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnet, udarbejdet en ny guide, som giver gode råd om indretning, pasning og håndtering 

af hunde. Formålet er, at hundeejerne kender lovgivningen på området og bliver inspireret til at lave de bedste rammer 

for hundene. DKK har stået for udarbejdelsen af hæftet, som vi har kaldt "Guide til det gode hundehold”.)               

Rigtig godt initiativ fra DKK, som mange nye hundeejere kan have stor glæde af 

23.01.17 - Lonni Gulmark Prirsching DKK - Hund i Fokus i september - (I år forsøger vi os med et nyt projekt, 

”HUND I FOKUS”, hvor flere forskellige DKK konkurrenceaktiviteter vil være repræsenteret i forskellige former. 

DKK’s mål er at der vil kunne være følgende discipliner der konkurreres / bliver opvisning i: HTM / Freestyle,          

Lydighed, Rally, DM i agility, Nose Work, Markprøve/jagt, Evt. Ipo, mentalbeskrivelse eller andet. Tid og sted:  

Vejen Idrætscenter, 2-3 september 2017, med opsætning af telte fredag d. 1/9 2017 efter kl. 12.                      

Spændende og godt initiativ, som DvK glæder sig til at se resultatet af. 

27.01.17 - Lonni Gulmark Prirsching - Regler for Nose Work - (Information om link til det officielle regelsæt for 

DKK Nose Work.)                                                                                                                                                        

Taget til efterretning.  

 

 

 



6.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

  1. Status på folder om sporarbejde.  

      Sporfolderen er færdig og klar til at dele ud til interesserede - Den er superflot. 

     2. Status vedr. tilgang af andre hunde til sportræning. 

     Der er kommet mange nye hunde til sportræning, til stor glæde for de ”gamle”. 

 

   b. Udstilling 

1. Status på administration af vandrepokaler - er der kommet flere     

    tilbagemeldinger?. 

    Der er endnu 5 pokaler ude, men de er lokaliseret, og der arbejdes på at få dem hjem i depotet. 

 

c. Klubshop - Intet nyt 

 

             d. Avl- og Sundhed 

1. Drøftelse af DKK’s tilbagemelding/svar angående MAC test. 

    DvK retter henvendelse til DKK med henblik på at få udarbejdet rekvisition for MAC-test. 

 

           e. Lovudvalg  

1. Orientering fra Dan Bundgaard vedr. planlægning af møde med DKK ang.   

       uoverensstemmelser om DvK’s vedtægter. - Punktet er overført fra BS-møde                

      13/9 og 12/11.16. 

   Det er aftalt, at skrivelse fremsendes til DKK onsdag den 1. februar 2017     
 

f. Jubilæumsudvalg 

1. Status vedr. lokalitet for afholdelse af DvK’s 40 års jubilæum den 05.08.2018. 

    Jette Akselbo har flere steder i kikkerten, men intet er fastlagt endnu. 

 

 

7.   Regnskab - Intet nyt 

       

8.   Hjemmesiden - Intet nyt 

   

9.   Bladet 

1. Status vedr. indkøb af ekstern harddisk til bladopsætter Kristina                                                              

    Der er på nuværende tidspunkt indkøbt ny ekstern harddisk til bladopsætteren, og den er allerede taget i brug. 

 

10. IT - Intet nyt 

 

11. Medlemsadministration - Intet nyt 

  

12. Generalforsamling 2017  

1. Indkomne forslag til generalforsamlingen den 12.03.2017 på DSB Kursuscenter Knudshoved,     

    Fyrvej 1, 5800 Nyborg. 

    Ingen forslag er indkommet 

 

13. Eventuelt - Intet nyt 

   


