
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

 DEN 12. JUNI 2018 KL. 19:00                         

 

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

Afbud fra: Anne Buus 

Referent: Ellen Nørgaard  
 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11.03.18. - Godkendt 

3.   Dato for næste møde: Tirsdag den 11. september via SKYPE kl. 19:00. - Godkendt 

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                                   

12.03.18 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation - (Vi kan hermed meddele jer at DKK’s eksteriørdommerudvalg 

har godkendt Vibeke Rørdam som autoriseret eksteriørdommer for Dværgschnauzer alle farver.)                                 

DvK ønsker Vibeke Rørdam tillykke og ser frem til en ny dommer for vores race. 

19.03.18 - Signe Hjorth Jensen DKK  - Formandsmøde den 17.03.18 - (Tak for et rigtig godt Formandsmøde i 

lørdags!.)                                                                                                                                                                       
Bjørn Madsen deltog på vegne af DvK. 

22.03.18 - Hanne K. Madsen DKK - Måling af hunde - (Måling af hund har været drøftet på FCI Show Commision & 

FCI Judges Comission mødet i Portugal i februar 2018. - Dansk Kennel Klub har endnu ikke modtaget en lovet vejledning 

fra FCI omkring ny praksis for måling, hvorfor vi p.t. måler, som vi plejer og som fremgår af DKK`s vejledning på 

hjemmesiden.)                                                                                                                                                                    

Bestyrelsen holder øje med, om der sker ændringer. 

22.03.18 -Agria Dyreforsikring Danmark - Hunde forgiftes i påsken - (Antallet af sager med hunde, der 

bliver forgiftet, stiger i disse år. Det viser tal fra Agria Dyreforsikring. Over 5.000 hunde dør hvert år på grund af 

forgiftning, og påsken er en højtid, hvor hunde er særligt udsatte på grund af de mange påskemiddage.)                 
Taget til efterretning.   

26.03.18 - Jette Nielsen DKK - Opdateret program for DKK's udstillinger i 2020 - (Vedhæftet fremsendes et 

opdateret program for DKK’s udstillinger i 2020. - Ændringen er, at udstillingerne i Herning i november afholdes 14 

dage senere end oprindeligt oplyst. Dette skyldes udfordringer i MCH Messecenter Hernings arrangementskalender.) 

Taget til efterretning af DvK’s udstillingsansvarlige. 

05.04.18 - Jette Nielsen DKK  - Værd at vide om udstillingsadministration - (På DKK’s formandsmøde 2018 blev 

der efterlyst noget mere information angående afholdelse af udstillinger - og især information om DKK’s 

udstillingssystem samt resultat- og kritikprogrammet. - Vi har derfor lavet vedhæftede ”Værd at vide-liste” til de 

personer i jeres kreds eller klub, som har påtaget sig opgaven at være administrator for en udstilling. - Listen 

omhandler størstedelen af de emner, som vores IT-hotline oftest får spørgsmål om i telefontiden.)                                

Jette Akselbo har taget ”Værd at vide-listen” til sig. 

06.04.18 - Pia Paulsen DKK - Kom med i Tivoli Friheden i Århus lørdag den 9. juni - (HUSK, at 

tilmeldingsfristen for, at I kan tilmelde en racerepræsentant er d. 15. april 2018, Herefter åbner vi op for at alle, der 

har lyst til at deltage. - Håber I er friske på at tilmelde en repræsentant, så raceparaden bliver så flot og mangfoldig 

som muligt.)                                                                                                                                                                       

Taget til efterretning. 

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

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

Taget til efterretning, og sporfolket er glade - spor-instruktør uddannelsen er længe ventet. 



11.04.18 - Hanne K. Madsen - NY all round dommer - (Dansk Kennel Klub kan med glæde meddele jer at DKK’s 

bestyrelse - efter indstilling fra eksteriørdommerudvalget - har autoriseret Marie Petersen som ALL ROUND 

dommer.)                                                                                                                                                                                 

Er taget til efterretning. 

16.04.18 - Jette Nielsen DKK - Udstilling på Bornholm 2018 - (Som alle sikkert ved, afholder DKK dobbelt 

international udstilling på Bornholm lørdag og søndag i weekenden den 18.-19. august 2018. - Udstillingen afholdes 

på Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne.)                                                                                                                     

Er taget til efterretning. 

17.04.18 - Agria Dyreforsikring Danmark - Nordens største hundegåtur kommer til Danmark - (Om 

lidt er det tid til Nordens største hundegåtur. Forrige år deltog tæt på 2000 hunde i Stockholm, og i år 

kommer hundegåturen også til Danmark. Det foregår ved Charlottenlund Slotspark den 19. maj. Det bliver 

én stor hunde- og folkefest, lover direktør for Agria Dyreforsikring, der afholder gåturen.)                           
Invitationen er lagt på hjemmesiden.  

20.04.18 - Michael Laub - Kandidat til bestyrelsesvalget i DKK 2018 - (Jeg skriver til jer for at høre, om I vil 

støtte mit kandidatur til det kommende bestyrelsesvalg i Dansk Kennel Klub. - Om mig: Jeg sad i 

bestyrelsen fra 2013-2017, hvor jeg bl.a. sad i sundhedsudvalget, aktivitetsudvalget og PR-udvalget. 

Derudover har jeg gennem mere end 20 år fungeret som frivillig i hundeverdenen – som bestyrelsesmedlem 

i KHKG, som ringsekretær og siden 2012 også som dommer – pt. for ca. 40 racer. Endelig var jeg 

toastmaster ved de internationale udstillinger fra 2009-2017 og har tidligere været en del af DKKs 

udstillingsudvalg. Siden 1997 har jeg opdrættet flere forskellige racer under kennelnavnet Mierla’s. Og i år 

blev jeg valgt til formand for Danmarks ældste specialklub, Bulldogklubben.)                                                
DvK støtter op om Michael Laub’s kandidatur. 

24.04.18 - Signe Hjorth Jensen DKK - Hundens dag 2018 - (Vil I være en del af Hundens Dag 2. juni 2018? - 

Lørdag den 2. juni er erklæret national HUNDENS DAG af Dansk Kennel Klub & Royal Canin. Det er dagen, hvor 

engagerede hundeejere kan mødes og potentielle hundeejere kan opleve, hvad det vil sige at have en hund.)                  
Er taget til efterretning. 

26.04.18 - Hanne K. Madsen DKK - Hund i Fokus 8.- 9. september 2018 - (Dansk Kennel Klub gentager successen 

og afholder eventdagene HUND I FOKUS den 8. - 9. september 2018. - Dette års lokation bliver på Sjælland, 

nærmere bestemt på områderne ved Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv.)                                                   

Er taget til efterretning, og bliver lagt på hjemmesiden. 

03.05.18 - Agria Dyreforsikring Danmark - Dansk forsker vil undersøge hundes "pain face" - (Det er ikke altid 

til at se på hunden, at den har smerter. Dansk dyrlæge håber, at hun med nyt forskningsprojekt kan kortlægge hundes 

“pain face”. Det skal hjælpe hundeejere med at forstå hundens signaler, når den har ondt.)                                 
Spændende forskning - den vil DvK følge nøje. 

08.05.18 - Lotte Evers - Vi håber, at se jer og jeres medlemmer til nordens største hundefest 19. maj! (Den 19. maj 

2018 løber Agrias Hundegåtur af stablen, hvor vi donerer penge til hunde som har det svært. Efter stor succes med 

gåture i Stockholm, kommer Agrias Hundegåtur nu til Danmark. Vi går i 19 skandinaviske byer samtidig. Det er gratis 

at deltage og for hver hundeejer der deltager med sin hund, donerer Agria Dyreforsikring 50 kroner ubeskåret til 

Dyrenes Beskyttelse.)                                                                                                                                                        
Denne henvendelse fra Agria Dyreforsikring Danmark omhandler den samme gåtur, som er blevet omtalt i posten fra den 17.04.18. 

22.05.18 - Hanne K. Madsen - Autorisation af gruppedommere - (Vi kan hermed meddele at DKK’s bestyrelse -

efter indstilling fra eksteriørdommerudvalget - har godkendt følgende gruppedommere: Helle Dan - gruppe 8 og Tinna 

Grubbe - gruppe 4.)                                                                                                                                                                

Er taget til efterretning. 

 

 



29.05.18 - Jette Nielsen DKK - Gode råd til udstillingsadministrator - (DKK har fået indsendt eksempler på 

kritikker, hvor sproget, (der skulle være engelsk), flere steder ser ud til at være ændret til et dansk ord, der ligner det 

engelske ord. - Eksempler: Like er blevet til lige. Better er blevet til bitter. Darker er blevet til dækker. - Derfor 

dette tip: Når I udleverer tablets til ringpersonalet, så tjek gerne lige sprogindstillingerne i Google Chrome, så I sikrer, 

at indstillingerne passer til.)                                                                                                                                              

Er taget til efterretning af DvK’sudstillingsansvarlige. 

29.05.18 - Pia Nissen og Katerina Chechova - Ansøgning om parring på tværs af farvevarianterne - Vi beder om 

tilladelse til parring på tværs af farvevarianter mellem DK06848/2015 Ugly Duckling's War Admiral, Sort og  

DK16746/2013 Ugly Duckling's For Heaven's Sake, Sort/sølv. Begge hunde opfylder betingelserne.                     

Bestyrelsen har, uden Pia Nissen’s deltagelse i behandlingen af sagen, godkendt farveblandingen den 29.05.18, da begge hunde opfylder 

kravene. 

5.  Udvalg: 

 a. Sportshunde 

1. Sporfolket er på plads med sportræninger og sporprøve i 2. halvår 2018 - Skov- og 

Naturstyrelsen har givet skovtilladelse til afholdelse af 9. sportræninger, som starter op 

den 12. august 2018.  Ligeledes er der givet skovtilladelse til afholdelse af sporprøve den 

16. september i Gludsted Plantage, hvor dommer Per Christensen vil dømme.    

Bestyrelsen glæder sig over den fine og gode aktivitet, der er på sporområdet.   

2. Kirsten Andersen spørger, på vegne af sporfolket, om der er mulighed for, at Dvk vil 

betale for gravering af pokaler?                                                                                           

DvK kan desværre ikke påtage sig den udgift.   

3. Sporfolket ansøger om bevilling til køb af ny pavillon.                                     

Bestyrelsen giver tilladelse til køb af ny pavillon hos Harald Nyborg - til en pris af ca. kr. 800,-.   

  

             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.  

  Dan Bundgaard rykker igen DKK, da vi for nuværende intet har hørt. 

 

f. Jubilæumsudvalg 

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

2 måneder før kampstart. 

De fleste ting er på plads, så nu glæder vi os til at jubilæet starter op den 3. august. 

      

6.   Regnskab  

 Intet nyt.  

   

7.   Hjemmesiden 

 Intet nyt. 

    

8.   Bladet  

 1. Uddelegering af klummer til bladet - hvem tager sig af hvilke blade?                                               

 Lars Nielsen skriver klumme til august-bladet - Dan Bundgaard skriver klumme til oktober-bladet - Jette Akselbo og 

 Anne Buus skriver klumme til december-bladet og Pia Nissen skriver klumme til februar-bladet. 

 

9.  Medlemsadministration 

 Intet nyt. 



  

10. Eventuelt 

 Intet til behandling. 

 

 

 

 

 


