
Referat fra Bestyrelsesmøde, 24. September 2013 

 

 

Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzer- klubben 

Sted: Skype 

Tidspunkt: Den 24. september 2013, Kl. 19.00 

Delt agere: Pia Nissen, John Ammonsen, Lars Nielsen, Malene Madsen, Jette Akselbo, Ellen 

Nørgaard. 

Afbud fra: Bjørn Madsen 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2.  Godkendelse  af  referat   fra  B- møde 

Godkendt. 

 

3. Dato for næste møde: 

Den 9. november 2013. 

 

4. Generalforsamling 9. marts 2014 i Borgerforeningens hus i Nyborg Godkendt. 

5. Indkommet forslag 

 

Godkendelse af farveblanding 

Bjørn   Madsen   har   avlsret   og dispositionsret  på  DK.  05225/2011 Ugly Duckling’s Half a 

Twist, sort/sølv, og ønsker at udvide sit avlspotentiale for at få mulighed for en sort linie ved at 

parre ovennævnte tævehund med DK 15227/2012 Gran Caribe Farenheit . Godkendt. 

 

6. Medlemskab ISPU 

Spørgsmålet er om vi som klub har særlige fordele af at blive medlem af ISPU. 

Vi ønsker ikke for nuværende at blive medlem, men det kan tages op på et senere tidspunkt. 

 

7. Orientering om indkommen post Alle   er   orienteret   om   post   fra Kennelklubben. 

 

8. Udvalg: 

a. Sportshunde og andre aktiviteter: Ellen orienterer. 

 

i. Kommentar til nyt schweiss- reglement fra DKK. 

Det nye Swissrelement er sendt til orientering hos sporfolket, som kigger på det, hvis der er  

kommentarer vil disse efterfølgende blive sendt til DKK. ii. Referat fra sporprøven i Gludsted  

Plantage den 25.08.13. Gik flot. Christian Harboe var meget tilfreds generelt. Klubben fik sin  

første danske blodsporschampion. 

 

iii. Referat fra Rallystævnet i Hadsten 08.09.13 

Det gik rigtig godt, men desværre ingen dværgschnauzere tilstede. 

 

iv. Planlagte sporprøver i 2014 Alle skove til afholdelse er fundet. Der mangler at blive inviteret 

dommere. 



b. Udstillingsudvalget: 

Orientering om godkendelse af dobbeltudstillinger på Sjælland og Jylland i 2014. 

Vi har den 19. september 2014 pr. mail i bestyrelsen godkendt at der for 2014 og fremad rettet vil 

komme dobbeltudstillinger på både Jylland og Sjællandsiden. 

Teksten er den 21. september lagt op til orientering på DVKs hjemmeside og facebookside, til 

orientering. 

Bestyrelsen har behandlet punktet og konkluderet, at vi som minimum lever op til  General- 

forsamlingens beslutningen af 2006 vedrørende udstillinger der skiftevis skal afholdes på øst og 

vest siden. 

 

c. Avl og sundhed 

Vedr. aktuelt kuld. 

Kan bestyrelsen gribe ind i forhold til opdrættere, som trods bedrevidende avler på dyr hvor  

eksempelvis katarakt ligger  tungt  på  linierne,  eks.  hvor søskende og forældredyr har vist sig  

at blive syge/ har sygdommen i udbrud. Det   t ages   op   som   punkt   til opdrættermøde. 

 

d. Lovudvalg 

Møde den 22. oktober 2013, kl. 19.00 Bestyrelsen har taget det til efterretning. 

 

9. Hjemmesiden 

Hjemmesiden er ikke blevet opdateret inden for den på siden varslede tidsramme, da webmasteren 

har  måtte påtage sig flere opgaver. 

Opgaverne bliver løst så hurtigt, som det er menneskeligt muligt ud fra den kapacitet bestyrelsen  

råder over. 

 

10.Bladet - indet nyt 

 

11.Diverse 

Orientering: En af klubbens opdrættere (René Larsen) er afgået ved døden under ulykkelige  

omstændigheder. Klubben har sørget for anbringelse af 2 hunde, og har sendt blomster til  

bisættelsen. 

 

12.Evt. 

 


