
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE PÅ                                           

DSB KURSUSCENTER, FYRVEJ 1, 5800 NYBORG 

 DEN 12. MARTS 2017 KL. 10:30 

 

Deltagere: Pia Nissen, Bjørn Madsen, Lars Nielsen, Dan Bundgaard, Anne Buus og Jette Akselbo.  

Afbud fra: Ellen Nørgaard 

Referent: Jette Akselbo 

 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 31.01,17. - Godkendt 

3.   Dato for næste møde - Søndag den 12.03.17 kl. ca. 15:00 på DSB Kursuscenter i Nyborg 

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                                  

31.01.17 -Anne Orholt DKK - Opfordring fra medlemsmagasinet HUNDEN - (På vegne af den nye redaktør på 

medlemsmagasinet HUNDEN fremsender jeg hermed en opfordring til at informere ham løbende om nyheder, 

arrangementer eller andet, der kunne være af interesse for hundeejerne.)                                                                     

Taget til efterretning.    

02.02.17 - Tina Thorup Rask Larsen - Invitation til raceparaden i Tivoli Friheden i Aarhus lørdag den 10. juni 

2017.  (Invitationen til årets raceparade i Tivoli Friheden i Aarhus lørdag den 10. juni 2017.)                                    
Taget til efterretning og lagt på hjemmesiden. 

6.02.17 - Bettina Kristensen DKK - Forsikringer gennem DKK 2017 - (Forsikringstilbud og dæknings- 

information fra TopDanmark.)                                                                                                                                         

Tak for info - er taget til efterretning.  

09.02.17 - Anne-Sofie Kronborg Jønsson DKK - Dommerønsker til DKK's internationale udstillinger i 2019 - 

(DKK’s dommerpåsætningsudvalg går nu i gang med at invitere dommere til de internationale udstillinger i 2019, og 

beder derfor klubberne om at fremsende dommerønsker, således at de er DKK i hænde hurtigst muligt og inden 

mandag d. 13. marts 2017.)                                                                                                                                                

Set og taget til efterretning 

20.02.17 - Helle Friis Proschowsky DKK – MAC - (DKK går til IT afdelingen med ønsket om at få udarbejdet en 

rekvisition og giver besked, når den er klar.)                                                                                                            

Afventer svar fra DKK 

22.02.17 - Pia Paulsen DKK - DKK's Grunduddannelse 2017 - Sjælland - (Så er der åbent for tilmelding til 

Grunddannelsen 2017 på Sjælland - Sidste tilmeldingsfrist: 06.04.2017 - Tilmelding: via hundeweb 

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=896.)                    

Taget til efterretning 

01.03.17 - Agria Dyreforsikring Danmark - 4,6 millioner til sundere hunde og katte - Agria donerer midler 

til forskning i kæledyrs sygdomme - (Forskerne skal fordybe sig i hvordan hunde med almindelige problemer som 

hjertesvigt, artrose eller rygsmerter kan hjælpes optimalt for at forbedre dyrenes helbred. For katte handler det bl.a. om 

at øge vores viden om hjertemuskelskader, og et projekt skal identificere det gen, der gør at nogle ragdolls fødes med 

dværgvækst. Agria Dyreforsikrings forskningsfond uddeler 4,6 millioner til 25 skandinaviske forskningsprojekter om 

kæledyr.)                                                                                                                                                                 
Taget til efterretning 

02.03.17 - Hanne K. Madsen DKK - Elevtjenester - (DKK kan hermed meddele at DKK’s eksteriørdommerudvalg 

har godkendt Helle Maj Crysidis elevtjenester på Dværgschnauzer i alle farver. Hun kan nu gå videre med 

aspiranttjenester på racen.)                                                                                                                                                               
Set og taget til efterretning 

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=896


6.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

  1. Spor 

  Set fra skoven er interessen stigende. 

      

b. Udstilling 

1. Status på administration af vandrepokaler 

Mangler stadig at få 6 pokaler hjem fra udstillere. Før dette sker, er det ikke nemt at tage 

beslutninger om, hvad der herefter skal ske.  

 

             d. Avl- og Sundhed - Intet nyt 

. 

           e. Lovudvalg  

1. Status vedr. møde med DKK ang. uoverensstemmelser om DvK’s vedtægter.   

  Dan Bundgaard har fået en mail, at skrivelsen er modtaget hos DKK 

 

f. Jubilæumsudvalg 

1. Status vedr. forberedelser til DvK’s 40 års jubilæum den 05.08.2017. 

             Har en forespørgsel i gang flere steder. Vi vil jo helst være økonomisk ansvarlige, og er ikke     

             interesseret i, at det bliver for dyrt eller uoverskueligt. 

 

7.   Regnskab - Intet nyt                                     

   

       

8.   Hjemmesiden - Intet nyt 

   

9.   Bladet - Intet nyt 

10. Medlemsadministration - Intet nyt 

  

11. Eventuelt - Intet nyt  

 

 

 

 


