
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA                                     

SKYPE DEN 30. JANUAR KL. 19:00 

 

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

Afbud fra: Redaktør John Ammonsen 

Referent: Ellen Nørgaard 

 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt. 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18.11,17 - Godkendt. 

3.   Dato for næste møde: Den 11.03.18 på Vilcon Hotel og Konferencegaard i Slagelse kl. 10:30 og efterfølgende    

      konstitueringsmøde efter generalforsamlingen. - Godkendt. 

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                                   

17.11.17 - Christina Kiil DKK - Invititation til formandsmøde 2018 - (Hermed indkaldes til formandsmøde lørdag 

den 17. marts 2018 kl. 10.00 på Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.)                                                

Næstformand Bjørn Madsen deltager i mødet på vegne af DvK. 

22.11.17 - Jette Nielsen DKK  - Dommerlister for DKK's første 3 udstillinger i 2019 - (Dommerlisterne for DKK’s 

internationale og nordiske udstillinger i Fredericia, Roskilde og Vejen 2019 er nu klar. Listerne ligger som pdf-filer på 

DKK's hjemmeside dkk.dk under Udstillinger > Dommerlister. Link til siden: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2020.) 

Er taget til efterretning. 

01.12.17 - Christina Kiil DKK - Leipzig, 5&7.11.17 - (LOGIN - DOWNLOAD - A TELECHARGER - DOWNLOAD - 

DESCARGAR: DECISIONS / DECISIONS / BESCHLÜSSE / DECISIONES - LEIPZIG, 5 & 7/11/2017.)                                                
Er taget til efterretning. 

04.12.17 - Katerina Cechova og Pia Nissen - Ansøgning om farveblanding - (Ansøgningen gælder USCH CACH 

Aristos’ Rhett Butler p/s AKC RN28576302 og DK 03440/2017 Daystar’s Fix The Black Dream (Callie.)                                                                                                                      

Bestyrelsen har, uden Pia Nissen’s deltagelse i behandlingen af sagen, godkendt farveblandingen, da begge hunde opfylder kravene. 

04.12.17 - Jette Nielsen DKK - Dommerlister for DKK's sidste 3 udstillinger i 2019 - (Dommerlisterne for DKK’s 

internationale udstillinger på Bornholm, i Ballerup og i Herning 2019 er nu klar. - Listerne ligger som pdf-filer på 

DKK's hjemmeside dkk.dk under Udstillinger > Dommerlister.)                                                                                      
Er taget til efterretning. 

07.12.17 - Anne Orholdt DKK - DKK har fået ny hjemmeside - (Så siger kalenderen december, og her i Dansk 

Kennel Klub har vi taget forskud på julegave-uddelingen - vi er nemlig gået i luften med årets bedste julegave fra 

DKK til medlemmerne: dkk.dk i en helt ny udgave!.)                                                                                                                    

Er taget til efterretning. 

12.12.17 - Jens Glavind DKK  - Priser 2018 - (Benyttelse af DKK’s udstillingssystem til skuer: 

Grundgebyr: kr. 305,- / Administrationsgebyr pr. hund: kr. 15,- / Udfærdigelse af Excel-fil: kr. 125,-.          

Baggrunden er, at ovenstående arbejde i forhold til skuer svarer meget til det samme for udstillinger.)                         

Er taget til efterretning, og Jette Akselbo har opdateret på DvK’s hjemmeside. 

12.12.17 - Susanne Korsgaard Jeppesen DKK - Dommerønsker til DKK’s udstillinger 2020 - (DKK’s 

dommerpåsætningsudvalg skal nu i gang med at invitere dommere til de nordiske og internationale udstillinger i 2020. 

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

mandag den 20. januar 2018. Ønskelisterne skal indeholde navne på både danske og udenlandske eksteriørdommere. 

For udenlandske dommeres vedkommende beder vi så vidt muligt klubberne om at meddele dommerens adresse. 

Derudover ønskes det, at den enkelte dommer kan dømme mere end én race, således at flere dommere kan benyttes to 

dage.)                                                                                                                                                                                          

DvK har ikke stillet forslag til dommere. 

http://www.dkk.dk/
http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2020
http://www.dkk.dk/
http://dkk.dk/


20.12.17 - Jette Nielsen DKK - Dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2018 - (Instruktionerne ligger 

endvidere på DKK's hjemmeside under hovedpunktet UDSTILLING & EVENTS, underpunkt FOR ARRANGØRER 

(nederst i midterste kolonne.)                                                                                                                                          

Jette Akselbo har nærlæst instruktionerne. 

20.12.17 - Jette Nielsen DKK - DKK’s udstillingsreglement 2018 - (Vi fremsender her et link til oversigten over 

ændringerne i DKK's udstillingsreglement pr. 1. januar 2018. Link til ændringer: 

https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Ændringer-pr-01-01-2018.pdf )                                

Taget til efterretning. 

20.12.17 - Pia Trudslev Jensen DKK - Orientering ang. ændring i arra-udstilling - (Da der tidligere har været 

problemer med manuelle tilmeldinger, efter kataloget var genereret, har vi valgt at lave flg. ændring i Arra, når I 

behandler udstillinger. - Ændringen består i, at punkt 2 ”manuelle tilmeldinger” forsvinder og bliver til ”registrer 

efteranmeldelser” når I har genereret kataloget.)                                                                                                                

Er taget til efterretning.        

03.01.18 - Jakob Tveen Andersen - MAC gen test og hvad så nu? - (Mail fra Jakob Tveen vedr. rekvisition til brug 

for resultater på PRA-A og PRA-B på Hundeweb.)                                                                                                             

Pia Nissen har svaret Jakob Tveen. Bestyrelsen bakker op om Pia Nissen’s svar. 

09.01.18 - Jette Nielsen DKK - Takster og honorarsatser for udstilling 2018 - (Til orientering er der ingen 

ændringer i DKK’s takster og honorarsatser for udstilling i forhold til sidste år. Dog er statens høje takst for kørepenge 

ændret til kr. 3,54 pr. km.)                                                                                                                                                 

Er taget til efterretning. 

10.01.18 - Lotte Evers - Agria Dyreforsikring som hovedsponsor for Dværgschnauzerklubben - (Agria er 

interesseret i at indgå et strategisk samarbejde med Dværgschnauzerklubben. Som hovedsponsor for Dansk Kennel 

Klub er det nærliggende for os at kontakte jer, men vi har ventet indtil vi kunne slippe 423 hunderaceforsikringer løs – 

der iblandt Agria Altid Dværgschnauzerforsikring! Vi står klar med en racetilpasset forsikring til alle 

dværgschnauzere i Danmark.)                                                                                                                                        

Bjørn Madsen kontakter Agria Forsikring for nærmere oplysninger om forsikringsbetigelser o.s.v. 

5.   Udvalg: 

a. Sportshunde 

 1. Tirsdag den 06.02.2018 har sporfolket inviteret til SPORAFTEN i Silkeborg. Dommer Søren Krabbe 

 vil komme og fortælle om sporarbejde og besvare spørgsmål fra tilhørerne.                                                                                                                          

 Rigtig godt initiativ fra sporfolket. Der er også fin aktivitet omkring sportræningerne i Midtjylland.  

 2. Aktiviteten blandt sportshundene har været lidt faldende i 2017, der er f.eks. slet ingen, der har sendt 

Agility resultater ind til registrering. Kan/skal vi gøre noget ved det? 

                       Bestyrelsen har lige nu ingen forslag til, hvad der kan gøres.  

 

b. Udstilling - Intet nyt 

 

d. Avl- og Sundhed - Intet nyt  

   

e. Lovudvalg 

   1. Status vedr. møde med DKK ang. uoverensstemmelser om DvK’s vedtægter. I svaret fra DKK den 

 15. marts 2017, bekendtgjorde man, at der ville blive indkaldt til møde når forretningsudvalgets 

 kalender var opdateret.  

   Vi rykker igen DKK om møde, der vedrører ordlyd i vedtægterne. 

 

f. Jubilæumsudvalg 

 1. Status vedr. forberedelser til DvK’s 40 års jubilæum den 05.08.2018 - hvor langt er vi kommet?                                                                                                                                          

 Jubilæumsudvalget afholder møde snarest muligt for at få samlet trådene 

     

https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Ændringer-pr-01-01-2018.pdf


6.   Regnskab - Intet nyt 

   

7.   Hjemmesiden - Intet nyt 

    

8.   Bladet - Intet nyt  

 

9.  Medlemsadministration  

 1. Hvordan ser det ud med kontingentindbetalingerne? 

 Det ser fint ud. Der er sendt påmindelser ud til nogle få medlemmer. Vi afventer respons. 

 

10. Generalforsamling 

 1. Indkomne forslag til generalforsamlingen den 11.03.2018 på Vilcon Hotel og Konferencegaard , 

 Lorupvej 44, 4200 Slagelse.   

 Der er indkommet 1 forslag. 

                                                                                                                             

11. Eventuelt - Intet til behandling. 


