
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE PÅ VILCON HOTEL OG 

KONFERENCEGAARD I SLAGELSE DEN 11. MARTS 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 30.01.18. - Godkendt. 

3.   Dato for næste møde: Den 12.06.18 via SKYPE kl. 19:00. - Aftalt. 

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                                   

30.01.18 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation af nye gruppedommere og specialdommeraspiranter - (Dansk 

Kennel Klubs bestyrelse har efter indstilling fra eksteriørdommerudvalget godkendt følgende nye gruppedommere: 

Svend Bjørnes - gruppe 3, Merete Dalgaard - gruppe 3, Jessie Borregaard Madsen - gruppe 4, Tuula Tammelin - 

gruppe 1.)                                                                                                                                                                                       

Taget til efterretning. 

30.01.18 - Hanne K. Madsen DKK  - Plan for nye gruppedommere - (Dansk Kennel Klub mangler 

gruppedommere, og derfor har DKK’s bestyrelse efter indstilling fra DKK’s eksteriørdommerudvalg lagt 

gruppeplaner for en række dommere. Disse dommere vil nu kunne gå i gang med deres uddannelser.)                        

Taget til efterretning. 

01.02.18 - Jette Nielsen DKK - Vejledning om certifikatudstillinger - (Vejledningen er tilgængelig på DKK's 

hjemmeside under Udstilling & Events > For Arrangører).                                                                                                             
Taget til efterretning - udstillingsudvalget er orienteret. 

06.02.18 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation - (Vi kan hermed meddele, at DKK’s eksteriørdommerudvalg har 

godkendt Michael Laub som eksteriørdommer for Dværgschnauzer alle farver.)                                                                       

Taget til efterretning. 

06.02.18 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation - (Vi kan hermed meddele, at DKK’s eksteriørdommerudvalg har 

godkendt Einar Paulsen som eksteriørdommer for Dværgschnauzer alle farver.)                                                            

Taget til efterretning. 

06.02.18 - Signe Fischer Grønbech - Hund på Store Hestedag 2018 - (Sæt kryds i kalenderen 1.-2. september og 

præsentér jeres hunderace for 23.000 gæster til Store Hestedag.)                                                                                          

Taget til efterretning. 

06.02.18 -Tina og Henri Hansen - Parring på tværs af farvevarianterne - (Gentagelse af tidligere parring på tværs 

af farvevarianter mellem Ugly Duckling’s War Admiral reg.nr. DK 06848/2015, sort og Hetina’s Klokkeblomst, 

reg.nr. DK 06403/2014, sort/sølv.)                                                                                                                                 

Tilladelse er givet da forældrene opfylder betingelserne.  

09.02.18 - Pia Paulsen DKK  - DKK's instruktør uddannelser 2018 - (Så er Kursuskalenderen opdateret, og der er 

åbnet for tilmeldinger, og som noget nyt i 2018 starter DKK en Spor-instruktør uddannelse.)                                     

Sporfolket er orienteret. 

12.02.18 - Merete Dalgaard - Ansøgning - (Merete Dalgaard vil gerne ansøge om at blive dommer for 

Dværgschnauzer.)                                                                                                                                                               

DvK har accepteret. 

http://reg.nr/
http://reg.nr/


20.02.18 - Charlotte Vinther Dal DKK - Nyt til standardvedtægterne - (Postudbringelsestiderne kan vanskeliggøre 

at vedtægternes frister for udsendelse af f.eks. generalforsamlingsmateriale og stemmesedler overholdes.- Derfor har 

Lovudvalget udarbejdet et sæt standardvedtægter med forslag til fristforlængelser. Standardvedtægterne findes på 

DKK´s hjemmeside under Kreds- og specialhåndbogen.)                            

Vi tager det op under lovudvalg. 

6.   Udvalg: 

 a. Sportshunde 

1. Endelig har DKK nu lavet en sporinstruktør uddannelse - det har de gamle sporfolk  

ventet på i mange år. Nu kan alle, der har grunduddannelsen søge ind på sporinstruktør 

uddannelsen.                                                                                                                                             

DvK glæder sig rigtig meget over DKK’s initiativ. 

 

             d. Avl- og Sundhed 

  1. Farveblanding. 

  Bestyrelsen præciserer, at en tilladelse til farveblanding kun gælder for den aktuelle   

  parring - går tæven tom, må man ansøge igen, hvis man fortsat ønsker den aktuelle   

  kombination. 

   

           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.                                                                        

Dan Bundgaard rykker fortsat for møde med DKK, og vil samtidig spørge ind til DKK’s nye tiltag om 

udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.  

 

f. Jubilæumsudvalg 

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

kommet?                                                                                                                                              

Jette Akselbo venter på en dato fra Claus. Rykker igen og kommer med forslag til dato. Ligeledes 

skriver Jette Akselbo til Årslev Hallen omkring spisningen. 

      

7.   Regnskab - Intet nyt. 

   

8.   Hjemmesiden - Intet nyt. 

    

9.   Bladet - Intet nyt. 

 

10. Medlemsadministration  

 1. Fastsættelse af medlemskontingent.                                                                                              

 Vi fastholder det nuværende kontingent.  

11. Eventuelt 

 1. Agria Dyreforsikring. 

 Bjørn har talt med Agria vedr. deres tilbud om forsikring af 10.01.18 - bestyrelsen mener ikke at   

 kunne gøre brug af tilbuddet for nuværende. 

 


