
DvK-BESTYRELSESMØDE PÅ HOTEL LA TOUR,                                                   

RANDERSVEJ 139, 8200 AARHUS N DEN 08.11.2014 KL.10.30 

 

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

Afbud fra: Malene Madsen 

Deltagere udenfor bestyrelsen: Redaktør Katerina Cechova, revisor Jørgen Nielsen, revisor John             

Ammonsen og Conni Ammonsen 

  

1. Godkendelse af dagsorden. - Dagsorden godkendt 

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

3. Datoer for de næste møder: 14.01.15 og 04.02.15 

 

4. Medlemsadministrator - Pr. 01.01.15 overtager Anne Buus, Jyllinge 

medlemsadministrationen 

 

5. Redaktør - Pr. 01.01.15 overtager Conni Ammonsen, Frederikshavn, John Ammonsen 

Frederikshavn og Sandra Madsen, Aalborg redaktørposten.  

 

6. Kritikskrivning og optælling af klubvinderpoint - Eia Andersen, Vanløse har allerede 

på nuværende tidspunkt overtaget renskrivning af kritikker for i år, og hun tæller 

ligeledes klubvinderpoint for os. 

 

7. Ændringer i DvK’s bestyrelse - Bestyrelsesmedlem Malene Madsen træder af 

helbredsmæssige årsager ud af bestyrelsen pr. dags dato. Suppleant Ellen Nørgaard 

træder ind i bestyrelsen og overtager sekretærposten. Dan Bundgaard overtager Malenes 

post som bestyrelsesmedlem.                                                                                    

Bestyrelsen takker Malene for hendes arbejde og glæder sig over, at hun fortsætter i 

lovudvalget og sundhedsudvalget. Bestyrelsen er glade for at kunne byde Ellen 

velkommen. 

 

8. Orientering om indkommen post: 

          09.10.14 - DKK Jens Glavind - Tilbud om hjemmeside - Taget til efterretning. 

          14.10.14 - DKK Jette Nielsen - Tilbud om areal i Stouby til udstilling - Taget til     

          efterretning. 

          16.10.14 - Louise Vig - Skænker klubvinderpokal til bedste Rallychampion til  

          uddeling på DvK’s generalforsamling - Stor tak til Louise Vig.  

          26.09.14 - Fria Matras - Ansøgning på tværs af farvevarianterne - DvK’s  

          bestyrelse har ikke mulighed for at godkende ansøgningen på det foreliggende  

          grundlag.    

          04.11.14 - Pia Nissen - Ansøgning vedr. farveblanding - Konfirmation af godkendelse    

         da betingelserne er opfyldt. 

          06.11.14 - DKK Jette Nielsen - Opdateret udstillingsprogram 2015 - Taget til 

          efterretning. 

          06.11.14 - DKK Jette Nielsen - Kreds 10 flytter National Udstilling i påsken til 

          Nykøbing Falster - Taget til efterretning. 
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9. Orienteringssager (lukket punkt) 

a. Igangværende sager, som verserer   

                              Ingen  

b. Sager afsluttet  

Ingen 

 

10. Udvalg: 

a. Sportshunde. 

    1. Tidligere på året, eller rettere i maj måned ønskede Louise Vig, at bestyrelsen   

    ville arbejde på, at kunne få Rally-årstitlerne registreret på stamtavlerne. -    

    Bestyrelsen har desværre ikke fået tilbagemelding fra de personer, der har arbejdet med  

    forslag til titler for Rally-årsvinderne, og har derfor taget beslutning om, at for nuværende  

    kan kun den eksisterende DKK Rally-championtittel DKRLCH registreres.     

    2. Videreførelse af sportræning i Midtjylland - Som meddelt i 2013 afslutter Ellen og  

   Keld Nørgaard deres jobs som sportrænere i DvK pr. 31.12.14. Heldigvis viderefører 6  

   entusiastiske mennesker fra DvK’s sporhold sportræningen i Midtjylland. De 6 er Kirsten  

   Andersen, Hanne Madsen, Lis Rosenkrands, Robert Jespersen, Jan Mathiesen og Dan  

   Bundgaard.  

   3. Pointoptæller af årspoint for Agility, Rally og Lydighedshunde - Vi har været så 

   heldige, at Jenny Johansen, Højbjerg har sagt ja til at klare den opgave - Stor tak til Jenny   

   4. Orientering om Rally- og Lydighedsstævne i Hadsten 14. september 2014. - Som  

   vanligt blev stævnet afviklet på helt fantastisk vis - alt klappede fordi stævnet var utrolig  

   godt tilrettelagt - alle deltagere og hjælpere var glade og tilfredse. 

    

 

b.  Udstilling 

     Orienteringer om udstillinger siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

 

c. Klubshop 

Bestyrelsen gør sig overvejelser om, på hvilke udstillinger klubshoppen skal være til stede. 

 

  

d. Avl- og Sundhed: 

Annelise Lange har orienteret DvK’s bestyrelse om at en 6 år gammel hund fra hendes 

opdræt Nero Argento’s Quella Quirina, har fået konstateret PRA - mere information 

kommer i bladet. 

 

 

e. Lovudvalg 
Intet nyt fra udvalget. 

 
 

11.  Hjemmesiden 

Jette undersøger lige nu, om DvK’s medlemmer kan få adgang til egne 

medlemsoplysninger på DvK’s medlemsadministrative system 

 

 

12.  IT 

Intet nyt 
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13.  Bladet 

Pr. 01.01.15 overtager Team Frederikshavn/Aalborg redaktørposten 

 

14. Eventuelt 

                 Generalforsamling 2015 er den 15. marts 

                            Medlemmerne inklusive suppleanter i DVK’s bestyrelse er: 
                   Pia Nissen ikke på valg 

                            Bjørn Madsen på valg - modtager genvalg 

                            Lars Nielsen på valg - modtager genvalg 

                            Dan Bundgaard ikke på valg 

                            Ellen Nørgaard på valg - modtager genvalg 

                            Jette Akselbo ikke på valg  

     

             Iflg. Vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før      

             generalforsamlingens afholdelse, og den dato er 01.02.15 senest kl. 24:00 

 

             Referent: 

             Ellen Nørgaard 
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