
 

 

 

Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben 

Sted:  Skype 

Tidspunkt:  Den 18. juni kl. 19.00 

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

Madsen   

Afbud fra:  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

  Dagsorden godkendt 

 

 

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

godkendt 

 

3. Dato for næste møde: 3. september 2014 kl. 19.00 via Skype 

 

4. Forslag til farveblanding. 

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om farveblandinger på bl.a. på baggrund af drøftelserne 

/erfaringerne fra Avlsmødet i Nyborg . 

Det blev under mødet tilkendegivet, at især S/S havde visse problemer med arvelige gendefekter, 

der kunne resultere i overførsel af alvorlige sygdomme . 

 

Det blev under mødet videre henvist til at Dværgschnauzerklubben hverken i klubbens vedtægter 

eller mere overordnet i DKK´s regler er i stand til at forhindre farveblandinger.  

 

Der var enighed på mødet om, at det var nødvendigt med en gennemgang af de eksisterende regler  

 

Bestyrelsen fremsender forslag til DKK´s Sundhedsudvalg om forslag til ændrede regler og en kort 

redegørelse for ønsket om regelændringen. 

 

5. Udstillingsudvalget : Bestyrelsen drøftede det netop afholdte Pokaludstilling i Andst. 

Bestyrelsen drøftede eventuelle ændringer af reglerne om vandrepokaler. 

 

Der var en række pokaler som ikke længere blev uddelt. Det blev drøftet om der i givet fald skulle 

skrives ud til giverne med henblik på en aflevering. 

 

6. Kommentarer til netop afholdte udstilling i Andst. Se ovenfor. 



 

 

 

7. Bladet : Forslag fra redaktøren til bladets udgivelse. 

Bestyrelsen drøftede fremtidig udgivelse af bladet, herunder form og hyppighed. 

Bestyrelsen kunne ønske en større grad af fleksibilitet i forhold til udgivelsen herunder benyttelse 

af internet, hjemmeside m.v. 

Der var enighed om at bladet forsat skulle udgives i fysisk form, men at vedtægten var rimelig klar 

med hensyn til form og antal. 

I tilfælde af krav om ændringer i klubbens vedtægter vil bestyrelse stille forslag til at det overlades 

til bestyrelsen at beslutte udgivelsesform og hyppighed. 

 

8. Rally titler: se vedlagte 

 

9. Orientering om indkommen post: 

 

10. Orienteringssager (lukket punkt) 

a. Igangværende sager, som verserer 

 

b. Sager afsluttet 

 

 

11. Udvalg:  

 

a. Sportshunde: Se vedlagt forslag fra Ellen 

 

Ellen orineterede om LP-stævnet den 14. juni 2014 

Status på ændrede tilmeldingsregler 

Status vedrørende sporprøve den 31. august 2014 

 

 

 

 

 

 

 


