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Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben 

 

Søndag d. 11. marts 2018 kl. 13.00 
Vilcon Hotel og Konferencegård, Lorupvej 44, 4200 Slagelse 

 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 

Poul Erik Skov Christensen, med applaus  

Ingen bemærkninger til dagsorden. 

PESC gør opmærksom på den sene modtagelse af det sidste blad. Charlotte 
Bøgvad gør opmærksom på at indkaldelsen har været i december bladet. 

 

2. Valg af mindst to stemmetællere 

Gerhard Nagott og Kirsten Iversen 
 

3. Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse 

Bestyrelsens årsberetning 2018 

 

I dag kan vi fejre hele tre fødselsdage. 
Selve dagen i dag ville kong Frederik den 9, ville være fyldt 121 år, og af samme 

grund havde jeg som 12 årig skolefri og oplevede min gravhund føde sit første og 

eneste kuld, og gjorde sit til opdrættertitlen. For vores klub er der gået 40 år, fra 

den blev født  i et helt almindeligt køkken, af en flok ildsjæle, der syntes, det var på 
tide, at vores race fik sin egen dåbsattest. Vi skylder dem stor tak, for uden dem, 

havde vores race ikke været, hvad den er i dag. 

 

Fra vi mødtes sidst og frem til i dag, har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2 
fysiske og 3 via Skype. Og endnu engang kan vi glæde os over et sundt økonomisk 

opsving. Vores sundhedskonto er pr. 30/9-2017  faldet til Kr. 7.028,02 fra Kr. 

18.005,56 året før, på grund af udbetalinger til primært øjenlysninger, og ingen 

indtægter. Også vores medlemstal er faldet en smule, fra 684 medlemsskaber i 2016 

til 660 i 2017, hvilket alt i alt må siges at være acceptabelt. 
 

Lovudvalget. 

Dan Bundgaard har tidligere fremsendt brev  til DKK og har igen rykket  for et møde 

vedrørende DKK’s ønske om at omformulere ordlyden i DvK’s vedtægter, så det 
håber vi selvfølgelig snarest muligt kommer på plads. 

 

Udstillingsudvalget. 

Vi har i det forgangne år afholdt 7 udstillinger, fordelt på øst- og vestsiden.  
Vi kan glæde os over at vores race har fået flere nye danske dommere, og flere er 

stærkt på vej. Der er også kommet flere typer udstillinger på menuen, da DKK har 

tilføjet Nordiske udstillinger, der giver mulighed for at få en Nordisk Champion. 

Ligeledes har DKK nu indført titlen Junior Champion og til stor glæde for udstillerne. 
Bestyrelsen og udstillingsudvalget lægger fortsat stor vægt på at få nye dommere af 

forskellig nationalitet, så det bliver en oplevelse at komme på udstilling, men det 

medfører iblandt at udgifterne overstiger indtægterne, som det er tilfældet i år, hvor 

der er et lille minus på udstillingskontoen. 

  
Udstillingsgebyrerne er i 2017 steget med Kr. 10,- for første hund og Kr. 5,- for 
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efterfølgende hunde. Babyer og hvalpe er ligeledes steget Kr. 5,-. Der er også en 

ændring i km. takster for kørsel, og dommersalærer er faldet en smule. 

Vi har også haft en udskiftning i udstillingsudvalget, da Morten Darré af personlige 
årsager er trådt ud af udstillingsudvalget, og for nuværende er erstattet med Eia 

Shim Milo Andersen, der velvilligt sprang til, dejligt, da vi får hårdt brug for hjælp til 

de kommende 3 jubilæumsudstillinger i august. Tak Eia! Også tak til Morten, og til 

vores uundværlige klubshop bestyrere, Tina og Henri, der altid giver en hånd med. 
 

 

Avls-og Sundhedsudvalget. 

Sidste år måtte vi erkende, at der blev født færre dværgschnauzere og at ventetiden 
på hvalp ofte kunne være lang. Heldigvis er der i 2017 født en del flere hvalpe, selv 

om vi fortsat har mange forgæves forespørgsler. 

I 2017 er der kommet 46 kuld dværgschnauzere til verden, 9 kuld flere end sidste 

år, med i alt 210 hvalpe fordelt på alle farver, mod 160 hvalpe i 2016.  Sort/sølv er 
øverst på skamlen med hele 91 hvalpe, mens sort og P/Sa er ligeligt fordelt med 

henholdsvis 55 og 56 hvalpe. De hvide tegner sig kun for 8 hvalpe. 

 

Vi har i bestyrelsen modtaget 5 forespørgsler på parring på tværs af 

farvevarianterne, hvor alle forældredyr opfyldte betingelserne, og der er ud af disse 
parringer født 4 kuld. 

Der blev blandt medlemmerne udtrykt ønske om en registrering af MAC test på 

Hundeweb, og DKK har efterfølgende bevilget en sådan, som nu ligger klar med 

rekvisition på Hundeweb. Bestyrelsen ser frem til at alle ansvarlige opdrættere 
vælger at teste deres forældredyr, enten selv, eller benytter sig af muligheden via 

Hundeweb. Vi vil endnu engang pointere vigtigheden af, at man tester sit opdræt for 

MAC, og klubben giver fortsat Kr. 300,- i tilskud, uanset om man tester selv eller 

lader dyrlægen foretage testen. Ejer skal være medlem og resultatet skal sendes til 
kasseren. Der er nu mulighed for også at genteste sine hunde for PRA-B. Der er dog 

i USA, hvor testmetoden kommer fra, stadig forskning hvad angår denne type PRA, 

men sundhedsudvalget i DvK bliver løbende underrettet. 

 

Sportshunde. 
Der har desværre ikke været så mange resultater at samle op på i 2017 indenfor 

SPORTSHUNDENE, som vi kunne ønske. Det kan der selvfølgelig være mange grunde 

til. Vi ved, at nogle hunde er blevet “pensioneret”, og at andre har ændret fokus til 

sportsgrene, der endnu ikke har nogle ÅRETS HUND titler i Dvk, og nogle førere har 
måske heller ikke haft tid eller mulighed for at deltage i konkurrencer. – De 

indsendte resultater viser os, at det er indenfor Rally, at den største aktivitet har 

fundet sted. Der har også været en rimelig god aktivitet blandt sporhundene, og en 

enkelt sporhund har endda opnået championat i 2017. 
Jenny Johansson er ved at undersøge, om vi i klubben bør åbne for nye titler i andre 

former for hundesport. Hun har overvejet Heelwork to music (HTM) og Freestyle. Da 

der for nuværende næsten kun er én hundefører, der dyrker HTM og Freestyle, føles 

det måske ikke så relevant, men Jenny har i februarbladet bedt om input til det 
emne. 

Vi vil gerne ønske kæmpestort tillykke til Louise Vig, som sammen med sin hund 

Rosie blev udtaget som reserve til landsholdet i Freestyle ved de Nordiske 

mesterskaber i 2017 

 
DvK’s hjemmeside. 
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Webmaster forsøger efter bedste evne, og ind i mellem alle sine andre gøremål i 

klubregi,  jævnligt at opdatere på hjemmesiden . 

 
Dværgschnauzerbladet. 

Bladets redaktører, Conni og John Ammonsen har valgt at trække sig fra 

redaktørstolen, vi siger tak for godt arbejde. Tilbage sidder vores opsætter Kristina, 

der udfører et flot stykke arbejde, til trods for dobbelt fultidsarbejde ved siden af. 
Kristina vil gerne fortsat sætte bladet op, men selve redaktørjobbet er foreløbig 

under overvejelse, da det vil kræve tilsidesættelse af eget arbejde. 

I gennem de sidste år, har bladets fremtid være diskuteret on og of. Derfor har 

vores kasserer Lars Nielsen, med bestyrelsens samtykke, valgt at rejse emnet her i 
dag. Der er mange faktorer i spil, som bestyrelsen mener, vi alle seriøst skal 

valuere. 

 

Bestyrelsen. 
Bestyrelsen er et godt team, så enkelt kan det faktisk siges. Vi er alle indstillet på at 

lytte til flertallet og selv om vi ikke altid er hudløst enige, finder vi altid til enighed 

uden knurren i rækkerne. Det er som et godt fodboldhold, vil man opnå noget, må 

man samarbejde. 

DKK afholdt formandsmøde i marts hvor Bjørn Madsen deltog, ligesom han igen 
deltager førstkommende weekend hvor formandsmødet 2018 bliver afholdt, igen på 

Fyn. 

I relation til sidste års Facebook turbulens, følte bestyrelsen sig nødsaget til at tildele 

et medlem en advarsel, for udtalelser der såede tvivl om DvK’s bestyrelses seriøsitet, 
og med dette at skade klubbens omdømme. Bestyrelsen ønsker at kunne arbejde i 

fred for det, der er formålet - klubbens medlemmer og racens ve og vel. 

 

Uden glade og hjælpsomme mennesker går det ikke. 
 

Derfor vil vi igen i år gerne vise vores taknemmelighed i form af en god flaske rødvin 

til alle dem, der har været en del af at holde hjulene i gang. 

 

John Ammonsen, revisor og redaktør 
Jørgen Nielsen, revisor 

Conni Ammonsen, redaktørmedhjælper 

Kristina Klintø Nielsen, bladopsætter 

Ingelise Søgaard, hvalpeanviser 
Tina Hansen, revisorsuppleant og opdatering af hvalpelisen 

Henri Hansen, klubshoppen 

Morten Darré, udstillingsudvalg 

Katerina Cechova, Avls- og Sundhedsudvalg 
Gerhard Nagott, lovudvalg 

Eia Shim Milo Andersen, klubvinderresultater og udstillingsudvalg 

Jenny Johansen, sportshundeudvalg 

Kirsten Andersen, sportshundeudvalg 
Hanne Madsen, spor 

Robert Jespersen, spor 

Annelise Lange, traveture 

Helle Malta, traveture 

Team Vestsjælland, traveture 
Lis Haberman, traveture 
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Så går vi til skønhedskonkurrencerne, 2017 klubvinderne. En række af smukke 

dygtige hunde og deres ejere der gennem året har lagt deres sjæl i det arbejde vi nu 
skal belønne. 

 

Hvid: 

Chottans Cotton Bean, ejer: Camilla Nilsson, Sverige 
Catinels Yvette, ejer: Kristina Olsson, Sverige 

 

Sort: 

Milo Von Den Black Diamond, ejer: Gerhard J. Nagott og Ann E. Nagott 
Deichmanns Dancing Queen, ejer: Ulla Deichmann Bengtsson og Gert Bengtsson, 

Sverige 

 

Sort/sølv: 
Ugly Duckling’s Seventh  Heaven, ejer: Eva Von Folsach 

( samtidig klubvinder med højeste point af alle farver ) 

Chinon’s Unforgettable Affair, ejer: Helle Agerskov 

 

Peber/salt: 
Ugly Duckling’s Wild Wild West, ejer: Imber Gun Simberg, Sverige 

Chinon’s Wicky Wacky Woo, ejer: Helle Agerskov 

 

Klubveteranvinder, sort: 
Kiss Me More Hermes, ejer: Marie-Louise Ricard 

 

Klubveteranvinder, P/Sa: 

Painhills Yesterday Man, ejer: Kerstin Nordbeck, Sverige 
 

Årets Sporhund: 

Dolly Fin Björn, ejer og fører: Jannie K. Andersen 

 

LP1: 
Nero Argento’s Qizi, ejer og fører: Helle Pilgaard Eriksen 

 

Rally Begynder og Øvet: 

Boegvads Elga Olga, ejer og fører: Charlotte Bøgvad 
 

Rally Ekspert: 

Mirox Gaia La Belle, ejer og fører: Kirsten Holm Iversen 

 
Rally Champion; 

Frisenborg’s Bolette, ejer og fører: Jenny Johansen 

 

 
Bemærkninger til formandens beretning: 

 

Charlotte Bøgvad spørger om der ikke også er DKK Veteran Champion titel i lighed 

med Junior Champion titlen. Pia beklager at have overset dette. 

CB fortæller at Louise Vig også har været med til VM i Free Style, som blev afholdt i 
forbindelse med WW udstillinger. 
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Myotoniatest – rekvisition – Charlotte B siger at for at få anerkendt en Tysk PSK 

champion, skal man have en myotonia test og spørger derfor om det er muligt at 
bede DKK om at få oprettet en rekvisition så resultatet kunne registreres på 

hundeweb  – Pia mener at der er så få tilfælde af sygdommen, at det vil være svært 

at få DKK til at lave en rekvisition. Bestyrelsen tager emnet op på næste 

bestyrelsesmøde. 
 

Charlotte spørger ind til PRA – A og B.  

Gerhard spørger hvad det er, Pia N forklarer at det er nethindeløsning, og det med 

tiden medfører total blindhed. Sygdommen kan ikke relateres til en bestemt alder, 
og øjenlysning kan kun give sikkerhed på det tidspunkt hunden bliver øjenlyst.  

Sygdommen kan ikke forsvinde når den først er der, det der menes er, at selv om 

hunden lyses fri som 2 årig, kan den stadig udvikle sygdommen senere i livet. Derfor 

er gentest så vigtig. 
 

Pia svarer Charlotte B. 

 PRA- A ses stort set ikke hos vores race. Man har fundet frem til en test af PRA B – 

der arbejdes dog stadig med sagen i USA, men så snart der er nyt, vil 

sundhedsudvalget og medlemmerne få besked. 
 

Angående offentliggørelse af øjensygdomme i bladet, vedgår Pia at det er en 

forglemmelse, men at der kun har været et enkelt tilfælde, hvor der blev lyst 5 

kuldsøskende uden anmærkninger. 
 

Charlotte roser bladet, det er flot og dejligt at få ind af døren. 

 

Kirsten Iversen spørger om MAC test, hvad det handler om. Pia fortæller at det står 
på hjemmesiden og forklarer at det er en bakterie der findes i naturen. Der er hunde 

der er genetisk disponerede og ikke kan bekæmpe denne bakterie, disse dør af 

sygdommen.  

 

Charlotte spørger om man kender de hunde der er testet og som bærer sygdommen. 
Pia N. svarer, at det er svært at sige, da der ikke er pligt til at offentliggøre 

resultatet i USA hvor testen foretages. Der er tidligere fundet MAC tilfælde i Polen, 

Finland og Tyskland. Men da sygdommen ligner lymfecancer, er det svært for 

dyrlægerne, der ofte ikke kender til denne sygdom, der er specifik for vores race, at 
finde ud af hvad det er, så man kan risikere hunde er aflivet med fejlagtig diagnose.  

 

Janie Koerttz – roser bladet meget, dejligt med farver, men har svært ved at læse 

teksten, den er lidt lille.  
 

Kristina Klintø Nielsen, lover at have det med i overvejelserne til næste blad. 

 

Beretningen godkendes. 
 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og 

meddelelse af ansvarsfrihed 
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Regnskab godkendt med positive tilkendegivelser og klapsalver. Der 
meddeles ansvarsfrihed. 

 

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes  

 
Ingen forslag om ændringer, forbliver derfor som det er. 

Det skriver du bare ordret … 

 

Bestyrelsesvalget: 
Pia Nissen: (genopstilling)  

Dan Bundgaard: (genopstilling) 

 

Suppleantvalget :  
Jette Akselbo (genopstilling) 

 

Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til bestyrelsesposter eller 

suppleantposter. Pia Nissen, Dan Bundgaard og Jette Akselbo er derfor 

genvalgt uden modkandidater. 
 

Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

Jørgen Nielsen, John Ammonsen og Tina Hansen er alle genvalgt. 
 

Forslag til behandling på generalforsamlingen: 

 

Ved fristens udløb var der indkommet 1 forslag til behandling på general-
forsamlingen.  

 

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 

Hermed fremsendes forslag om, at der i klubben bliver opstartet proces med at gøre 

klubbladet web baseret. 
Medlem nr. 6680 - Lars Nielsen 

 

Lars Nielsen præsenterer sit forslag. Argumenterne er, at det er dyrt at 

fremstille, ikke fordi vi ikke har pengene til det, men da vi ofte mangler 
materiale til bladet, og Post Nord leverer som vinden blæser, er vi nødt til at 

overveje hvad vi skal fremover. 

 

Pia Nissen foreslår at vi tager en rundspørge blandt de fremmødte. 
 

Det fremgår tydeligt at de fremmødte er meget glade for papirudgaven af 

bladet, et argument er også, at vi stadig har mange ældre medlemmer der 

ikke er med på den digitale bølge. Men de fleste kan godt se, at det vil 
komme, måske om nogle år.  

De der ikke kommer på vores udstillinger, traveture og andre arrangemen-

ter, får kun Bladet for deres kontingentkroner. 

 

Lars Nielsen kommenterer, at forslaget også er stillet, fordi han gerne vil 
holde ”gryden” i kog, i forhold til vores drøftelser på tidligere generalforsam-
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linger. 

 

Der bliver også talt om, at man kunne lave en kombination, hvor man fik et 
eller to blade om året på papir, men at de øvrige kunne komme digitalt.  

 

Vores dirigent forslår at vi holder gang i debatten både i bladet og via 

hjemmesiden og lægger op til en debat, hvor alle medlemmer har mulighed 
for at komme med deres mening. Når man skal gøre op med noget der har 

eksisteret i 40 år, er det vigtigt at alle er med. 

 

Lars Nielsen pointere at bestyrelsen er lige så splittede som de tilstedevær-
ende deltagere i generalforsamlingen, og Pia N. forstår godt Poul Erik S.C. 

ide om at lægge det ud til meningsmåling, men frygter, at vi ikke når frem til 

et resultat. 

 
Forslaget går derefter til afstemning og med 5 for og 5 imod, 2 ved ikke 

falder forslaget. 

 

 

Eventuelt: 
 

Poul Erik Skov Christensen roser bestyrelsen  for deres indsats og især at 

man har formået at oparbejde et rigtig pænt økonomisk overskud i 

nærheden af ¾ million.  
 

Han husker endnu den første generalforsamling han deltog i, i 2009, hvor 

kassen var tom. Så det er flot hvad bestyrelsen har opnået på 8 år.  

 
Gerhard Nagott roser også bestyrelse og udvalg for det store arbejde de 

udfører. 

 

 

Dato: 19. marts 2018      Dato: 
 

Referent       Dirigent 

 

 
 

 

 

Jette Akselbo      Poul Erik Skov Christensen 
 


